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Abstract 

This study examines how teachers present feedback in high school 

social studies, how students understand said feedback, and how 

feedback can be a tool to help students achieve their goals.  In order to 

study subject specific feedback it is necessary to observe how teachers 

link subject material with assessment in their feedback to students.  

Formative assessment, which integrates assessment into classroom 

workflow and allows students to participate in the assessment 

process, both communicates information and is a tool to strengthen 

student learning.  A key facet of formative assessment is constructive 

feedback.  This study examines constructive feedback in the context of 

high school social studies.   

The results of this study indicate that both of the participating 

teachers intended that their feedback would develop and strengthen 

student learning and guide students toward successful goal 

completion, and that clear and understandable verbal communication 

is a crucial component of formative assessment. Open and two-way 

communication between teacher and student throughout the entire 

assessment process can help students see each lesson as one part of a 

whole subject.  This type of communication can also improve the 

relationship building process between teachers and students.   

The students wanted verbal and timely feedback so that they knew 

which steps to take to meet their goals.  It was important to students 

that they received time to process and help interpreting the feedback 

given.   

One theme that emerged from both teachers was that the ability to 

analyze, be source-critical, and use social science theories and 

concepts were the most important aspects of social studies.    

The second order's knowledge thus appears to be absolutely central to 

the social science subject. 

  



 

2 

 

Innehåll  

Abstract ................................................................................................ 1 

Förord ................................................................................................... 6 

1 Inledning .............................................................................................. 8 

Centrala begrepp, definitioner och avgränsningar ........................... 10 

Syfte och frågeställningar ................................................................. 13 

2 Forskning om bedömning och återkoppling .................................. 15 

Intentioner med bedömning .............................................................. 15 

Intentioner med en formativ återkoppling ......................................... 17 

Formativ återkoppling i handling ....................................................... 19 

Elevers uppfattning av återkoppling ................................................. 25 

3 Skolämnet samhällskunskap, ämnesdidaktik och 

samhällskunskapsdidaktik .................................................................... 31 

Skolämnet samhällskunskap ............................................................ 31 

Ämnesdidaktik ................................................................................... 34 

Samhällskunskapsdidaktik ................................................................ 35 

Tre ämnesprofiler ........................................................................... 36 

Första och andra ordningens kunskaper ...................................... 37 

4 Metod och material ........................................................................ 40 

Datainsamling och urval ....................................................................42 

Lärarintervjuer ....................................................................................44 

Skriftliga elevuppgifter ..................................................................... 46 

Elevintervjuer ................................................................................... 46 

Transkriptionsprinciper ................................................................... 47 

Etiska överväganden ......................................................................... 47 

Analysförfarande .............................................................................. 48 

Rösterna i det empiriska materialet ..................................................58 

Konstruktionsskolan ....................................................................... 59 

Matrisskolan ................................................................................... 60 



 

3 

 

5 Två lärares tal om återkoppling i tanke och handling ................... 61 

Lärarnas tal om sin intention med återkopplingen ........................... 61 

Klas´ uttalade intention med sin återkoppling ............................... 61 

Eriks uttalade intention med sin återkoppling .............................. 64 

Lärarnas tal om hur de återkopplar till eleverna ............................. 66 

Klas´ tal om hur han återkopplar till eleverna .............................. 66 

De fem nyckelstrategierna i Klas tal om hur han återkopplar till 

eleverna .......................................................................................... 71 

Eriks tal om hur han återkopplar till eleverna ................................ 74 

De fem nyckelstrategierna i Eriks tal om hur han återkopplar till 

eleverna .......................................................................................... 78 

6 Lärarnas skriftliga återkoppling till eleverna .................................. 81 

Klas skriftliga återkoppling ................................................................ 81 

Skriftlig återkoppling 1 .................................................................... 81 

Skriftlig återkoppling 2 ................................................................... 83 

Eriks skriftliga återkoppling .............................................................. 86 

7 Elevernas erfarenheter av återkoppling ........................................ 95 

Didaktikens Vad? i elevernas tal om återkoppling ........................... 95 

Konstruktionsskolans elever ......................................................... 95 

Matrisskolans elever ...................................................................... 97 

Didaktikens Hur? i elevernas tal om återkoppling .......................... 98 

Konstruktionsskolans elever ......................................................... 98 

Matrisskolans elever ....................................................................100 

Uppfattningar om innehållet i återkoppling hos Konstruktionsskolans 

elever ............................................................................................... 102 

Själv- och kamratbedömning ....................................................... 106 

Uppfattningar om innehållet i återkopplingen hos Matrisskolans 

elever ............................................................................................... 108 

8 Ämnet samhällskunskap i återkopplingen ................................... 114 

Konstruktionsskolan ........................................................................ 114 



 

4 

 

Klas återkoppling, allmän- eller ämnesdidaktisk? ....................... 114 

Ämnesprofiler ............................................................................... 117 

Matrisskolan ..................................................................................... 118 

Eriks återkoppling, allmän- eller ämnesdidaktisk?...................... 118 

Ämnesprofiler ............................................................................... 119 

Elevernas uppfattningar om samhällskunskapsämnet .................. 119 

Konstruktionsskolans elever om ämnet samhällskunskap ......... 120 

Matrisskolans elever om ämnet samhällskunskap ..................... 121 

9 Slutsatser och avslutande diskussion ......................................... 124 

Resultatdiskussion........................................................................... 124 

Vilka intentioner uttrycker lärarna runt skriftlig och muntlig 

återkoppling till elever i ämnet samhällskunskap? ........................ 124 

Vad väljer lärarna att fokusera på i sin återkoppling och hur 

motiverar man sina val? .................................................................. 125 

Kommunikation – nyckeln till framgång ....................................... 126 

Återkoppling och ämnet samhällskunskap ..................................... 129 

Vad innehåller återkopplingen när den kommuniceras skriftligt till 

eleverna? ......................................................................................... 130 

Hur uttrycker elever att man uppfattar den återkoppling som ges i 

samhällskunskap? ........................................................................... 131 

Ämnet samhällskunskap .............................................................. 132 

Vad uttrycker elever kan vara användbar återkoppling när det gäller 

att utveckla det egna lärandet? ....................................................... 133 

Glapp mellan lärarnas intentioner och elevernas förståelse ...... 134 

Slutdiskussion .................................................................................. 134 

Referenser .......................................................................................... 139 

Intervjuer .......................................................................................... 139 

Konstruktionsskolan ..................................................................... 139 

Matrisskolan .................................................................................. 139 

Skriftliga referenser ......................................................................... 139 



 

5 

 

Bilaga 1 Klas skriftlig återkoppling 1 ............................................... 146 

Bilaga 2 Klas skriftlig återkoppling 2 ............................................... 147 

Bilaga 3 Erik skriftlig återkoppling, Världen i media ....................... 148 

Bilaga 4 Erik skriftlig återkoppling, Samhällsekonomi ................... 152 

Bilaga 5 Blankett om informerat samtycke från elev och 

vårdnadshavare ............................................................................... 155 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

6 

 

Förord 

Jag har arbetat med lärande och lärprocesser i nästan hela mitt 

yrkesliv. Att som lärare få vara en del av elevernas lärande, se dem 

utvecklas och ta sig mot uppsatta mål är fantastiskt. När jag efter 

många år som verksam gymnasielärare, blev antagen som doktorand 

vid forskarskolan på Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas 

didaktik, CSD, vid Karlstads universitet, fick jag chansen att forska 

om det som varit så centralt i mitt yrkesliv. Det har varit en fantastiskt 

givande, intressant och bitvis mödosam resa. Värd var enda minut. 

Nu är det dock dags att sätta punkt för det här arbetet och texten. Det 

återstår bara att rikta ett hjärtligt och innerligt tack till alla er som 

bidragit till att jag nu har en färdigskriven licentiatuppsats. 

Först vill jag tacka elever och kollegor på min förra arbetsplats, 

Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn. Särskilt tack till min fd rektor 

Anders Holmqvist, som uppmuntrade mig att söka till CSD och gjorde 

det möjligt för mig att genomföra forskningsstudierna.  

Ett stort tack till lärare och elever på mina två undersökningsskolor 

som ställde upp och lät sig intervjuas. Utan er hade den här studien 

aldrig blivit verklighet.   

CSDs forskarskola. Jag kan inte med ord beskriva hur den kreativa, 

utvecklande, varma och tillåtande miljön har påverkat mig och mitt 

lärande. Ett stort och varmt tack till lärare och forskarkollegor som är 

och har varit en del av den miljön. Susanne, tack för fina samtal, 

stughäng och vänskap. Till samhällskunskapsgruppen, Susanna, 

Emmy, Therese och Sara, tack för utvecklande samtal och seminarier.  

Till mina handledare, Hans Lödén och Anders Broman, vill jag rikta 

ett alldeles särskilt tack. Utan er hade den här texten aldrig blivit 

färdigställd. Med stor kunskap, känsla för detaljer, klokskaper, 

tålamod och en stor portion humor har ni lotsat mig och texten 

framåt. Tack! Jag vill också tacka Viveca Lindberg som med sin stora 

erfarenhet från bedömningsforskning har bidragit till att utveckla 

denna text. 
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Till mina fina vänner, ingen nämnd och ingen glömd, som har haft 

tålamod och förståelse för att jag ibland har fastnat i min ”bubbla”; 

tack för golfrundor, träningspass, trevliga middagar och ett glas vin 

eller två. Att det sen visar sig finnas en raketforskare i den närmaste 

kretsen är ju fantastiskt – tack Åsa. Det hade varit snopet om det 

stupat på en referenslista.  

Familjen. Jag hade inte ens tagit min lärarexamen utan er. Mamma 

och pappa, som alltid ställer upp vad det än är, svärmor, min största 

supporter, älskade syster med familj - hela min storfamilj, tack för att 

ni finns. 

Lilla familjen, ni är fantastiska som står ut. Tack för att ni låtit mig 

göra allt det där jag gjort och gör. Marcus och Caroline, av allt jag lärt 

mig genom studier och arbete, har ni utvecklat mig mest. Att få vara 

er mamma har helt klart gjort mig till en bättre människa. Stefan, som 

alltid tryggt står kvar vid min sida. Tack för att du finns i mitt liv.  

Kristinehamn februari 2019 

Anneli Wiker 
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 1 Inledning 

I skolan är bedömning av den enskilde elevens prestationer en del av 

vardagen, både för lärare och elever. Läraren har det perspektivet 

med sig när ett nytt arbetsområde planeras, i interaktion med sina 

elever och i utvärdering av utförda elevarbeten. För eleven finns det 

också med i det dagliga skolarbetet, i utvärdering av enskilda 

arbetsuppgifter och vid utvecklingssamtal. Många faktorer påverkar 

och spelar in för att en elev ska lyckas med skolan och nå sina mål 

med studierna och oavsett vad målet är, måste varje elev veta hur 

man ska ta sig dit. Man måste förstå hur planen ser ut, vilka regler 

som gäller och hur man ska förhålla sig till allt det under arbetets 

gång. Att få återkoppling på sitt arbete och sina prestationer, att 

kommunikationen mellan lärare och elev fungerar, kan bli avgörande 

för hur eleven lyckas nå de uppsatta målen.  

Syftet med den bedömning som görs av elevers prestation har varierat 

över tid. Ibland har betygen haft en kontrollerande funktion, ibland 

informerande och motiverande eller vägledande och olika 

betygssystem har avlöst varandra i den svenska skolan (Petterson, 

2010:3). Idag har svensk skola ett uttalat lärandeperspektiv där 

bedömning ska vara en del av elevens kunskapsutveckling och där en 

fungerande återkoppling ses som viktig. Hur bedömning och 

återkoppling vävs samman med undervisningen är vad ett 

lärandeperspektiv handlar om. Ett sådant perspektiv förutsätter att 

lärare och elever är överens om målbild och om hur bedömning och 

återkoppling fungerar och uppfattas av de inblandade parterna. Om 

den kommunikationen saknas, kan det uppstå situationer där ansvar 

utkrävs på grund av att mål för undervisningen inte nås. Genom 

insyn, information och en fungerande kommunikation kan skolan 

undvika att hamna i en sådan situation. Bedömning ska således inte 

enbart mynna ut i ett betyg, för att användas som urvalsverktyg för 

utbildningsplatser och anställningar.  

Hur bedömning och återkoppling inverkar på lärprocesser är ett 

etablerat forskningsområde. Två forskare som ses som särskilt 

betydelsefulla för bedömningsforskningen, och då framför allt 

forskning om formativ bedömning, är Paul Black och Dylan Wiliam. I 

sin forskningsöversikt från 1998 Assessment and classroom learning 
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(Black & Wiliam, 1998), som fortfarande refereras och citeras flitigt av 

forskare både internationellt och i Sverige, ser de ett ökat intresse för 

forskning om hur bedömning och klassrumsinlärning samspelar 

(Black & Wiliam, 1998).  Idag handlar samspelet mellan bedömning 

och inlärning i praktiken om hur eleverna utvecklar sitt lärande och 

lär sig ta ansvar för den egna lärprocessen. I en senare artikel 

utvecklar Black och Wiliam sin teori om formativ bedömning och 

menar att teori och forskning om formativ bedömning måste ingå i ett 

bredare fält inom pedagogiken, influerat av pedagogiska teorier, 

lärande och ämnesdiscipliner (Black & Wiliam, 2018). De menar att 

relationen mellan den summativa och den formativa bedömningen i 

klassrummet kan utvecklas av lärare och bli en del av pedagogiken 

där även den summativa bedömningen kan stödja lärandet. Det går 

även att bryta antagandet, normen, att summativ och formativ 

bedömning är oförenliga och istället se hur de borde och kan 

samverka för att stödja lärandet, menar Black och Wiliam (Black & 

Wiliam, 2018). 

Intresset för bedömningsforskning är fortsatt stort, dock är mycket av 

den forskning som hittills bedrivits riktad mot resultat, betyg och 

nationella prov, men det finns också ett ökat intresse för studier som 

rör lärares didaktiska arbete. Det finns en del forskning om 

bedömning som har ett elevperspektiv och som undersöker hur 

eleverna upplever den formativa bedömningen och dess arbetssätt 

(Forsberg, 2010, Lindberg, 2015) och tidigare studier kring 

skrivutveckling och återkoppling visar på betydelsen av att studera 

elevperspektivet på bedömning och återkoppling (Samuelsson, et al., 

2018:1). 

Denna studie har både ett lärar- och elevperspektiv, något som till 

stor del saknas i den samhällskunskapsdidaktiska 

bedömningsforskningen. Trots ett ökande intresse för 

bedömningsforskning, och trots att forskningen visar att bedömning 

kan utgöra ett stöd för lärandet, behöver vi veta mer om hur elever 

upplever den återkoppling de får i samhällskunskap, då 

elevperspektivet till stor del är ”en blind fläck”. Denna studie söker 

bidra till att fylla ut denna blinda fläck genom att undersöka hur 

lärare motiverar sin återkoppling och hur eleverna uppfattar den 

återkoppling som de får. Hur elever uppfattar den återkoppling de får 
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och hur de uppfattar att återkoppling kan vara ett verktyg för att nå 

uppsatta mål är viktiga pusselbitar i bedömningsprocessen och kan 

bidra till att återkoppling och bedömning fungerar formativt. I 

studien är återkoppling i samhällskunskap i samband med 

bedömning i fokus, men det är ofrånkomligt att inte uppmärksamma 

återkoppling som sker i det dagliga skolarbetet. I studien 

uppmärksammas hur samhällskunskapsämnet uttrycks i 

bedömningsprocessen. Vad? och Hur? är de övergripande didaktiska 

frågorna för studien. Hur den enskilde läraren ställer sig till och 

hanterar dessa två frågor påverkar den återkoppling som ges till 

eleverna. Utgångspunkt för studien är den återkoppling som två 

lärare ger sina elever i ämnet samhällskunskap. Vad har lärarna för 

intentioner med sin återkoppling och hur gör man när man 

återkopplar? Vilken betydelse får det som nämns, respektive inte 

nämns? Studien behandlar om hur eleverna uppfattar 

återkopplingeen och hur de resonerar om hur de kan använda denna 

återkoppling för att utveckla sitt lärande och nå sina uppsatta mål. 

Olika delar i en helhet som utgör återkopplings- och 

bedömningspraktiken.   

 

Centrala begrepp, definitioner och avgränsningar 

Två centrala och vanligt förekommande begrepp i samband med 

bedömning är formativ och summativ bedömning. Begreppen kan 

härledas till två olika diskurser där den formativa bedömningen kan 

ses som en del av en utvecklingsinriktad diskurs, medan summativ 

bedömning med betygsättning är en del av en systemorienterad 

diskurs, båda väl förankrade och integrerade i styrdokumenten för 

grund- och gymnasieskolan och i den svenska skolpraktiken 

(Gerrevall, 2008). 

Hur förstås och används dessa båda begrepp i praktiken?  Och vad 

innebär de i förhållande till studiens fokus, intention och 

genomförande? Den summativa bedömningen syftar till att ta reda på 

vad eleven har lärt sig vid ett visst moment eller tidpunkt, då läraren 

stämmer av mot de kunskapskrav som finns och sätter ett 

omdöme/betyg. Den formativa bedömningen kan definieras som:  
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Information communicated to the learner that is intended to modify his or her 
thinking or behavior for the purpose of improving learning (Shute, 2008). 

Den formativa bedömningen har som uppgift att ge information för 

att stärka elevens lärande och i skolans styrdokument läggs tonvikten 

på att just använda bedömningen som ett verktyg för att stärka 

elevens lärande och att bedömning sker under arbetsprocessens gång 

och att eleven själv deltar i den processen. Det är mer bedömning för 

lärande, än bedömning av lärande (Lindström, 2011). I Sverige har 

det i de senaste skolreformerna för gymnasieskolan, både i Lpf-94 och 

Gy-20111, skett en förskjutning från undervisning till lärande och det 

har lett till en delvis ny syn på dokumentation, bedömning och 

utveckling av kunskap. Skolan ska ha en formativ arbetsmetod som 

ska utmynna i summativa betyg, men då måste det vara tydligt för alla 

inblandade parter att bedömningar görs i olika syften och blir en del 

av undervisningen, att det inte behöver vara en dikotomi mellan 

begreppen. 

Det man under senare år börjat uppmärksamma i 

bedömningsforskningen är att det finns ett hot mot formativt 

klassrumsarbete i den ”testiver” av elevernas kunskaper som uppstår i 

takt med att det finns externa krav på att redovisa och jämföra 

elevernas kunskapsnivåer (Lindberg & Hirsh, 2015). Det här är 

faktorer som påverkar lärarnas bedömningspraktik och som 

resulterar i svarta tidningsrubriker och krav på ”hårdare tag” i skolan.  

Även Gerrevall diskuterar hur dessa båda diskurser kan skapa 

spänningar i praktiken (Gerrevall, 2008), men med dagens 

betygssystem står dessa begrepp inte mot varandra, utan ska 

samverka, där den formativa bedömningen används under pågående 

kurs för att sedan resultera i en summativ bedömning, i ett betyg, när 

kursen avslutas. Det viktiga för läraren blir att hitta en väg att 

överbrygga dessa båda bedömningsdiskurser och utveckla en 

bedömningspraktik som fungerar både formativt och summativt. En 

summativ bedömning kan även användas formativt, det är syftet med 

återkopplingen som är avgörande (Grönlund, 2012; Harlen, 2006, 

                                                

1 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) och Gymnasieskolan 2011 (Gy 

2011) 
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Pettersson, 2010:3). Om det formativa och det summativa inte hänger 

ihop, skapas förvirring för eleven och syftet med den formativa 

bedömningen blir kontraproduktiv. Betygen riskerar att upplevas som 

obegripliga och orättvisa (Korp, 2011). 

Ett annat centralt begrepp i bedömningsforskningen är återkoppling 

eller feedback.2 Är avsikten att bedömningen ska utveckla lärandet 

och undervisningen krävs återkoppling mellan lärare och elev 

(Pettersson, 2010:3). I en formativ bedömning utgör en fungerande 

återkoppling kärnan (Hattie & Timperley, 2007). Genom att 

kontinuerligt ge eleven återkoppling på arbetet, med information om 

var man befinner sig i förhållande till de kunskapskrav som finns och 

i kombination med en framåtsyftande återkoppling, med information 

om hur man ska ta sig vidare, vet eleven vad som behöver utvecklas 

och förbättras för att förbättra sina resultat (Black, 2009, Hattie, 

2007). Den här studien undersöker lärarens intention med 

återkopplingen som ges och hur återkopplingen genomförs, samt 

elevernas uppfattning av den återkoppling som de får eller inte får. 

De nya styrdokumenten för gymnasieskolan, Gy-20113, ligger i linje 

med hur forskningen resonerar runt en formativ bedömning för att 

stödja lärprocessen hos våra elever och styrdokumenten har ett tydligt 

sociokulturellt perspektiv på lärande, där interaktion och samarbete 

ses som helt avgörande för lärandet.  

I den här studien definierar jag formativ bedömning som ett 

paraplybegrepp för olika bedömningsmetoder där syftet är att främja 

elevens kunskapsutveckling. Det handlar om att samla in information 

om elevens lärande för någon eller några av följande syften: att 

identifiera elevens styrkor och svagheter (t ex i relation till 

kunskapsmål) och/eller att hjälpa eleven med att utveckla lärandet 

                                                

2 Jag använder genomgående det svenska ordet återkoppling istället för engelskans 
feedback. 

3 De nya styrdokumenten för gymnasiet, Gymnasieskola 2011, förkortas Gy-2011. Jag 
använder genomgående beteckningen Gy-2011 i texten. De gamla styrdokumenten 
Läroplan för det frivilliga skolväsendet förkortas Lpf-94, hade också en formativ ansats. 
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och bidra till att hen tar ansvar för sitt lärarande (Samuelsson, et al., 

2018:1). 

 

Syfte och frågeställningar 

I denna undersökning studeras återkoppling mellan lärare och elev i 

ämnet samhällskunskap på gymnasiet. I en formativ bedömning är 

återkopplingen mellan lärare och elev en förutsättning för framgång 

och återkopplingens innehåll måste sannolikt uppfattas likartat av 

lärare och elev för att ge önskvärt resultat. Hur ser lärares intentioner 

med återkoppling ut jämfört med elevers uppfattning om den givna 

återkopplingen? Vad har lärare för uttalade intentioner med sin 

återkoppling och hur är elevernas förståelse av denna återkoppling?  

Studiens syfte är att undersöka hur lärare och elever talar om 

återkoppling som ges i ämnet samhällskunskap. För att studera det 

eventuellt ämnesspecifika i återkopplingen uppmärksammas hur 

lärarna länkar samman ämnesinnehåll med bedömning i sin 

återkoppling till eleverna. Detta görs genom att var för sig studera hur 

lärare och elever resonerar kring den genomförda återkopplingen, 

samt genom att studera hur lärares återkoppling till elever 

kommuniceras skriftligt.  

Följande forskningsfrågor formuleras: 

1. Vilka intentioner uttrycker lärare i samband med skriftlig och 

muntlig återkoppling till elever i ämnet samhällskunskap? 

2. Vad väljer lärare att fokusera på i sin återkoppling och hur 

motiverar man att man gör det?  

3. Vilket innehåll har återkopplingen när den kommuniceras 

skriftligt till eleverna? 

4. Hur uttrycker elever att man uppfattar den återkoppling som 

ges i samhällskunskap?  

5. Vad uttrycker elever kan vara användbar återkoppling när det 

gäller att utveckla det egna lärandet och nå sina mål? 
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I nästa kapitel redogör jag mer utförligt för relevant forskning om 

bedömning och återkoppling. 
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2 Forskning om bedömning och återkoppling 

Hur forskningsfältet om den del av bedömning och återkoppling som 

handlar om att utveckla lärandet hos elever ser ut internationellt och i 

Sverige kommer följande kapitel översiktligt behandla. Även 

forskning om hur intentioner med bedömningen påverkar 

bedömningspraktiken, samt hur intentioner och genomförande av 

återkoppling i bedömningssammanhang uppfattas behandlas i 

kapitlet.  

En text som har haft stor betydelse för den forskning som gjorts om 

formativ bedömning under 2000-talet är Black & Wiliams 

forskningsöversikt Assessment and Classroom Learning från 1998. 

Nästan all forskning som gjorts på formativ bedömning sedan dess 

relaterar på något sätt till denna. Kontexten för den forskning och 

teoribildning som finns om formativ bedömning idag är nästan 

uteslutande brittisk och australiensisk/nya zeeländsk (Lindberg & 

Hirsh, 2015). Man kan också konstatera att den empiriska 

forskningen om formativ bedömning framför allt har varit 

koncentrerad på hur formativ bedömning formar eleven, inte själva 

undervisningspraktiken (Lindberg & Hirsh, 2015). 

De svenska bidragen till bedömningsforskningen är få och 

undervisning för yngre barn, upp till årskurs 6, är mer beforskade än 

övriga stadier och det är framför allt lärare, antagna i forskarskolor 

eller traditionell forskarutbildning, som genomfört dessa studier. Det 

är en majoritet av studier gjorda på Individuella Utvecklingsplaner, 

IUP, samt klassrumsstudier av lärares formativa bedömningsarbete 

(Lindberg & Hirsh, 2015). Studier som har ett elevperspektiv på 

formativ bedömning är få, både internationellt och i Sverige 

(Lindberg & Hirsh, 2015). 

 

Intentioner med bedömning 

I en formativ bedömning är syftet att utveckla elevens lärande och för 

att lyckas med formativ bedömning krävs att förväntningar, mål och 

kunskapskrav tydligt kommuniceras till eleven. Enligt Wiliams 

handlar det analytiskt om tre nyckelprocesser (Wiliam, 2007: 1-4): 
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 Kommunicera var den lärande befinner sig just nu 

 Kommunicera vart den lärande är på väg  

 Kommunicera hur gapet mellan nuläge och mål ska 

överbryggas 

Metaforiskt handlar det om att se var på bedömningskartan eleven är 

i förhållande till målet och för att bli lyckosam med en 

formativbedömning föreslår Wiliam och Thompson (Wiliam & 

Thompson, 2007) att man arbetar efter fem nyckelstrategier: 

1. Tydliggör, förstå och dela de mål och framgångskriterier som 

finns för lärandet. 

2. Skapa effektiva aktiviteter, klassrumsdiskussioner och frågor 

som ger bevis för lärande 

3. Ge återkoppling som för den lärande framåt 

4. Aktivera elever som en resurs för varandra 

5. Aktivera elever som ägare av sitt eget lärande 

Vart den lärande är på väg, handlar om att tydliggöra mål och 

framgångskriterier för lärandet och att lärare och elever förstår och 

delar dessa mål.  Uppgifter som konstrueras måste vara valida och 

svara mot de mål och krav som finns och den information som 

bedömningen ger, ska kunna fastställa var eleven befinner sig i 

förhållande till målet. För att överbrygga det eventuella gapet mellan 

nuläge och mål, krävs återkoppling som för lärandet framåt (Wiliam 

& Thompson, 2007). Astrid Pettersson menar att det fordras en 

medvetenhet om bedömningens grundfrågor; varför, vad, hur, vem 

och när för att bedömningen ska få positiva konsekvenser, men också 

medvetenhet om bedömningens styrkor och svagheter (Pettersson, 

2010:3). Något som också visat sig framgångsrikt för den formativa 

lärprocessen är när man lyckas få eleverna att ta en aktiv roll i sitt 

eget lärande (Wiliam, 2007, Pettersson, 2010:3). Likaså att få 

eleverna att vara en resurs för varandra, vilket ligger i linje med de 

proximala utvecklingszoner som Dysthe lyfter som viktigt verktyg för 

att utveckla lärandet (Wiliam, 2007, Dysthe, 2003). 

I figur 1 nedan sammanfattas begreppsbilden för att tydliggöra hur 

aktörer och processer länkas samman för en framgångsrik formativ 

process. 
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Tabell 1: Nyckelprocesser i formativ bedömning 

Aktör Vart den lärande är på 
väg 

Var den lärande 
befinner sig just nu 

Hur gapet 
mellan nuläge 
och mål ska 
överbryggas 

Lärare Tydliggöra mål och 

framgångskriterier 
för 

lärande 

 

Skapa effektiva 

klassrumsdiskussioner 
och andra situationer 
som ger bevis för 
lärande                   2. 

Ge 
återkoppling 
som tar den 

lärande 
framåt 

                            
3. 

Kamrat Förstå och dela mål och 

framgångskriterier för 

lärande 

 

Aktivera elever som 
resurser för varandra 

 

                                                           
4. 

 

Elev Förstå och dela mål 
och 

framgångskriterier 
för 

lärande                               
1. 

Aktivera elever som 
ägare av sitt eget 
lärande                         
5. 

 

(Efter Black & Wiliam 2009, i Lindberg och Hirsh, 2015) 

                                                    

Den här studien undersöker återkopplingens roll i de delar av den 

formativa processen som markerats med fet stil i tabellen.  Det 

betyder inte att de andra delarna är mindre viktiga, utan urvalet har 

gjorts med tanke på studiens omfång.  

 

 

Intentioner med en formativ återkoppling 

Frågorna Vad? och Hur? står i fokus i studien och är högst relevanta 

när det handlar om en formativ bedömning och hur den 
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kommuniceras till eleven; Vad innehåller återkopplingen till eleven? 

Hur ser formen för denna återkoppling ut? Hur ska eleven ta sig mot 

uppsatta mål? Frågorna handlar om innehåll och form för 

återkopplingen och som i den här studien behandlas utifrån intention, 

genomförande och uppfattning av den återkoppling som ges. Och 

utan denna återkoppling blir inte bedömningen formativ. 

Huvudsyftet med formativ bedömning är att öka elevernas kunskaper, 

färdigheter och förståelse och återkopplingen måste svara mot dessa 

krav. För vad gör återkoppling formativ?  Jo, att det finns faktorer 

som vägleder eleven inte enbart till förbättringar utan också utvecklar 

elevens begreppsförståelse och färdigheter. Syftet är också att stärka 

elevens tilltro till sig själv i processen. Det är kärnan i det som gör 

återkoppling just formativ (Tunstall, 1996; Black, 1998; Burke, 2010). 

Framför allt måste återkopplingen vara målinriktad och kopplad till 

de mål som finns och den måste också vara tydlig och informativ så 

att eleven förstår och vet vad som krävs för att förbättra sin prestation 

i förhållande till de uppsatta målen (Shute, 2008; Korp, 2011; 

Gamlem, 2013). Återkopplingen ska ha fokus på uppgiften och/eller 

lärprocessen och inte på eleven som person. Det är också viktigt att 

återkopplingen är framåtsyftande. För att eleven ska kunna utveckla 

sitt lärande och ta sig mot uppsatta mål, måste återkopplingen vara 

utformad på ett sådant sätt att den stöder den utvecklingen hos eleven 

och gör det möjligt för honom eller henne att ta dessa steg i sin 

utveckling (Black, 1998; Shute, 2008; Lindberg, 2005; Hattie, 2007). 

Återkoppling kan alltså vara ett kraftfullt pedagogiskt instrument i 

undervisningen och utgör själva kärnan i formativ bedömning 

(Hattie, 2007; Black, 2009). Utgångspunkten i den forskning som 

bedrivits om formativ bedömning är att bra återkoppling är mycket 

positiv för läroprocessen hos eleven. Shute uttrycker det som att: 

The premise underlying most of the research conducted in this area 

is that good feedback can significantly improve learning processes 

and outcomes, if delivered correctly… (Shute, 2008). 

Återkopplingen bör också vara positiv och vara ett ömsesidigt 

arrangemang där lärarens (skrivna) återkoppling signalerar hur 

eleven ligger till i förhållande till målet. Ömsesidigheten ligger i att 

lärare och elev är överens om målen och förstår dem (Burke & 

Pieterick, 2010). En relevant fråga i sammanhanget är hur man 
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bedömer att det finns en ömsesidighet i förståelsen? En förutsättning 

är att lärare är medvetna om premisserna för vad som är effektiv 

återkoppling och att eleverna ”skolas in”, förbereds och ges strategier 

för att kunna tillgodogöra sig återkopplingen (Burke & Pieterick, 

2010). En effektiv återkoppling är konstruktiv, där både starka och 

svaga sidor lyfts, fokuserar på process och uppgift och är 

framåtsyftande för att hjälpa eleven att överbrygga gapet mellan 

prestation och mål. Den bör också uppmuntra till dialog mellan lärare 

och elev om hur man tänker, skriver och lär (Shute, 2008, Petterson, 

2010:3).  

Black och Wiliam pekar på två huvudfunktioner med återkopplingen:  

 Återkoppling som specifikt talar om vad som behöver förbättras 

eller göras om. 

 Återkoppling som främjar lärandet och vägleder eleven i sitt 

egna lärande. (Black & Wiliam, 1998). 

Återkopplingen handlar om att kunna sätta eleven på 

”bedömningskartan” och inte bara göra en bedömning av vad som 

gjorts i den specifika uppgiften och hur det kan utvecklas, utan också 

ge återkoppling mot målet. Här gäller det att utveckla den 

metakognitiva förmågan hos eleven. Specifik återkoppling anses 

generellt vara bättre, ge bättre effekt på läroprocessen, än mer 

allmänt hållen återkoppling och med specifik återkoppling avses 

återkoppling som är kopplad till det/de mål man jobbar mot, inte 

allmänna kommentarer om elevens prestationer i stort eller person. 

Är återkopplingen för lång och komplicerad blir det svårt för eleven 

att ta den till sig den. För långa kommentarer kan också göra 

återkopplingen urvattnad och diffus (Shute, 2008). 

 

Formativ återkoppling i handling 

Vad är det lärare återkopplar till eleverna och hur gör man det? 

Didaktikens Vad och Hur är centrala frågor i lärares 

bedömningspraktik och hur man förhåller sig till dessa frågor i sin 

bedömning och hur kommunikationen runt detta till eleverna 

fungerar, kommer följande avsnitt att behandla. Hur didaktikens Vad 



 

20 

 

och Hur samverkar och kommuniceras i genomförandet av 

återkopplingen är relevant för studien. 

Vad lärare återkopplar på är inte alltid ämnesrelaterat och kopplat till 

kunskapskrav, utan kan också vara en form av socialiseringsprocess. 

Tunstall och Gipps använder klassrumsobservationer som metod när 

de undersöker återkopplingen mellan lärare och elev i sex skolor i 

London (Tunstall & Gipps, 1996). De urskiljer två huvuddelar i 

återkopplingen, där det ena spåret handlar om socialisation och det 

andra om bedömning. Den återkoppling som går att härleda till 

socialiseringsdelen av återkopplingen samspelar dock med 

bedömningsdelen och då främst med den bedömning som är 

utvärderande, typ A och B i tabellen nedan (Tunstall & Gipps, 1996). 

Av den återkoppling som hamnar i bedömningsdelen och som är 

relevant för den här studien, urskiljer Tunstall och Gipps fyra 

”återkopplingstyper”, i tabellen nedan benämnda som typ A, B, C och 

D. 

 

Tabell 2: Återkopplingstyper  

TYP A: 

A1 – Belönande 

A2 - Bestraffande 

TYP B: 

B1 – Gillande 

B2 - Ogillande 

TYP C: 

C1 – Anger vad som uppnåtts 

C2 – Anger förbättringar 

TYP D: 

D1 – Konstruerande av uppnående 

D2 – Framåtsyftande återkoppling 

(Inspirerad av Tunstall & Gipps, 1996) 

 

Typ A och B är utvärderande återkoppling där lärare genom symboler, 

verbal och icke-verbal kommunikation uppmuntrar eller försöker 

motverka ett gott eller dåligt beteende eller handling. Det är en 

återkoppling som riktar sig mer på person än på arbeten. Typ C och D 

är beskrivande återkoppling och klassificeras som formativ 

återkoppling (Tunstall, 1996).  
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Återkopplingstyp C1 anger vad som uppnåtts. Här identifieras 

aspekter av lyckosamt uppnående och läraren har identifierat och 

markerat det eleven har uppnått med sitt arbete i förhållande till de 

mål som finns. Det är en återkopplingstyp som inte sällan används i 

förhållande till någon ”modell” av vad läraren förväntar sig av arbetet. 

Det är också en återkoppling som bekräftar vad eleven har löst 

tillfredsställande och lyckosamt och det är en enkelriktad 

återkoppling, där läraren är den som identifierar standarden. Fokus 

ligger mer på arbete än på person. Återkopplingstyp C2 anger 

förbättringar. I den här återkopplingen identifieras hur något som är 

gjort/lärt kan bli rätt och eller korrekt. Återkopplingen är 

uppgiftsrelaterad och fokuserar på misstagen i uppgiften. Den är 

saklig och neutral i tonen, mer kognitiv än personlig och även den här 

återkopplingen är enkelriktad från lärare till elev.  

Återkopplingstyp D1 handlar om att konstruera uppnående, 

måluppfyllelse. Lärarna använder språket för att förtydliga vilken 

kompetens eleven har i sitt uppnående. Man fokuserar på processen 

och ökar medvetenheten om vad som genomförts till skillnad mot 

återkopplingstyp C som bara talar om vad som är rätt och fel. Här vill 

man att eleven ska förstå vad som har uppnåtts. Läraren tar medvetet 

en mer jämlik roll i klassrummet och blir mer av en handledare och 

ser eleven mer som en deltagare än mottagare. Återkopplingstyp D2 

är en framåtsyftande återkoppling där det handlar om att konstruera 

en väg mot ökad måluppfyllelse för eleven. Språket är fortsatt viktigt, 

både för lärare och elev och läraren artikulerar ytterligare möjligheter 

i elevens arbete på ett sätt som kan liknas vid ett partnerskap. Det ger 

eleven ett större ansvar för sitt lärande där läraren föreslår 

förbättringar istället för att tala om vad/hur som ska göras och kan 

ses som en ömsesidig bedömning av utvecklingen. Läraren är 

handledare och återkopplingen en handledning där läraren kommer 

med förslag, ställer frågor runt arbetet och deltar i diskussioner, 

snarare än leder dem (Tunstall & Gipps, 1996). 

Dessa kategorier används i studien för att analysera materialet från 

intervjuerna, men de skulle också kunna fungera som verktyg för att 

beskriva och analysera bedömningspraktiken ute i landets skolor och 

utgöra ett ramverk för lärare att använda i reflektionen av det egna 

arbetet med bedömning och återkoppling. Kategorierna kan också 
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användas för att skapa ett gemensamt språk runt återkoppling att 

använda i skolan när lärare diskuterar bedömning och återkoppling 

(Tunstall & Gipps, 1996). Idag förefaller det vara så att lärare ofta 

förhåller sig olika till dessa praktiker, och att enskilda lärare hittar 

sina egna former och metoder för bedömning och återkoppling 

(Wiliam & Thompson, 2007; Gamlem & Smith, 2013). Hur den 

eventuella bristen på en gemensam bedömningspraktik påverkar 

lärarna och eleverna i min studie och hur de förhåller sig till det är 

både intressant och relevant.   

För att urskilja hinder för och möjligheter till att förändra 

återkopplingen i en mer formativ riktning, undersöker Grönlund 

(2011) lärares återkoppling i samhällskunskap på gymnasiet och utgår 

från lärarnas praktik för att skapa förståelse för denna. Hon visar på 

en stor variation mellan återkoppling i olika sammanhang och har tre 

”resonemangslinjer” för att förklara variationerna och tar där fasta på 

uppgiftens karaktär, ämnets bildningsteori och skillnader i 

bedömningsdiskurser (Grönlund, 2011).  

När lärare återkopplar på skriftliga prov och skriftliga uppgifter har 

återkoppling karaktären av att ha ”uppgift” och ”betyg” i fokus, med 

något mer fokus på ”lärprocess” vid skriftliga uppgifter. Även vid så 

kallade återlämningssamtal är återkopplingen riktad mot betyg, dock 

finns även här inslag av återkoppling som drar mot lärprocessen. 

Återkoppling riktad mot lärprocess och elevens självstyrning förekom 

när eleverna arbetade och förde loggbok (Grönlund, 2011). 

Återkoppling riktad mot elevens självstyrning eller läroprocess är den 

typ av återkoppling som bäst stödjer elevens lärande, medan 

återkoppling riktad mot uppgift är mindre gynnsam för lärandet. 

Kombinerar man den återkoppling som är riktad mot uppgift med 

den riktad mot självstyrning/läroprocess fyller även den 

uppgiftsfokuserade återkopplingen en viktig funktion. Återkoppling 

som enbart har fokus på betyg gynnar inte läroprocessen (Grönlund, 

2011; Hattie, 2007). Många gånger handlar dock återkoppling om att 

motivera ett betyg och det finns även en uppfattning om att eleverna 

förväntar sig att få ett betyg på enskilda uppgifter och arbeten, att den 

eventuella återkoppling som ges, ska mynna ut i ett betyg på den 

enskilda uppgiften (Grönlund, 2011). Grönlunds tillämpning av 

Hatties fyra återkopplingskategorier är styrande i analysen av mitt 
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material från lärarintervjuer och den skriftliga återkopplingen. 

Materialet har kategoriserats på följande vis: Uppgift i fokus, Betyg i 

fokus, Lärprocess i fokus och Elevens självstyrning i fokus (Hattie, 

2007; Grönlund, 2011). Jag har även kompletterat med en femte 

kategori, även den uppgiftsfokuserad, från Tunstall och Gipps, Anger 

uppnåendet och anger förbättringar (Tunstall & Gipps, 1996). Jag 

redogör ingående för processen i metodkapitlet. 

Andra studier indikerar att återkopplingen från lärare till elev sällan 

är framåtsyftande. Ruiz-Primo (2013) undersökte lärares 

återkoppling till elever utifrån lärarkommentarer på elevsvar på NO-

uppgifter i 26 grund- och mellanstadieklasser i amerikanska skolor 

(Ruiz-Primo & Li, 2013). Resultatet av studien visar att de flesta 

lärarna gav eleverna skriftlig återkoppling och bland de insamlade 

kommentarerna kunde tre typer av återkoppling kategoriseras:  

1. Utvärderande. Indikerar om eleven löst uppgiften på rätt sätt. 

2. Beskrivande. Kommentaren ger information om vad som var 

bra eller dåligt med uppgiften. 

3. Framåtsyftande. Information om vad man kan göra för att 

utveckla kunskaperna. 

Den vanligast förekommande återkopplingen är den som endast 

innehåller symboler eller betyg. Cirka sextio procent av 

kommentarerna i Ruiz-Primos undersökning hade denna karaktär. 

Ungefär tio procent av de längre kommentarerna var utvärderande- 

och beskrivande återkoppling och endast fyra procent av 

kommentarerna var framåtsyftande (Ruiz-Primo & Li, 2013). När 

lärarna låter återkopplingen stanna vid poäng eller betyg går man 

miste om möjligheten till kommunikation runt styrkor och svagheter 

hos eleven och även möjligheten att ge eleven de verktyg som denne 

behöver för att ta nästa steg i sin lärprocess (Ruiz-Primo & Li, 2013, 

pp. 172-173). Studien har enbart undersökt den skriftliga 

återkopplingen och fångar då inte den direkta återkopplingen i ett 

klassrum som till stor del sker muntligt (Ruiz-Primo & Li, 2013, pp. 

172-173).  

Genom att titta på och identifiera olika återkopplingstyper i 

klassrummet kan läraren skapa underlag för ansatser som vill 

uppmuntra till en positiv lärmiljö. Det är dock en komplex uppgift att 
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förhålla sig till (Tunstall & Gipps, 1996) och det är många variabler 

som samspelar och påverkar lärmiljön i klassrummet. Att man kan 

argumentera för att en kombination av utvärderande- och 

beskrivande återkoppling är den återkoppling som är mest 

verkningsfull och som bäst stödjer lärandet hos eleverna finns det 

stöd för i forskningen (Tunstall, 1996). 

I en senare studie studerar Gipps (1999) hur olika arbetssätt och 

bedömning/återkoppling påverkar elevernas möjligheter att utveckla 

sitt lärande, kopplat till den lärmiljö som råder. Studien utgår från 

den sociokulturella teorin som grund för bedömningen och relationen 

mellan lärare och elev i ett tolkande perspektiv och i relation till makt 

och kontroll. Motpolerna i elevernas lärmiljö är, enligt Gipps, å ena 

sidan ett sociokulturellt perspektiv på lärandet där bland annat 

Vygotskys proximala utvecklingszoner är ett sätt att förstå hur man 

kan utveckla och utmana eleverna i sitt lärande och å andra sidan de 

standardtest som finns där eleverna helt på egen hand ska lösa 

uppgifterna i vad vi skulle kalla en traditionell provsituation. 

Traditionellt har den sociokulturella teorin och Vygotskys tes med att 

vi lär oss bäst i interaktion med andra setts som ett sätt att fuska när 

det kommer till skolans värld, medan det i andra vardagssituationer 

anses olämpligt att inte samarbeta (Gipps, 1999; Dysthe, 2003). 

Bedömning inom ramen för sociokulturell teori ses som interaktiv, 

dynamisk och något som sker i samarbete mellan de inblandade 

parterna. Bedömningen blir då en intergrerad del av undervisningen 

och ”inbäddad” i det sociala och kulturella klassrumslivet (Gipps, 

1999). 

Utgår vi från den metaforiska bedömningskartan för att se var eleven 

befinner sig i förhållande till målet och använder Wiliams strategi där 

formativ bedömning byggs upp enligt fem ”nyckelstrategier” för att bli 

lyckosam blir det tydligt att återkopplingen är avgörande för att 

bedömningen ska fungera formativt och att det handlar om att ge 

återkoppling som för lärandet framåt (Wiliam & Thompson, 2007). 

Studier visar att mycket av den återkoppling som eleverna får har, i 

bästa fall, inget inflytande på lärandet och kan i många fall bli 

kontraproduktiv. Det är vanligt att återkopplingen från lärare till elev 

riktar sig på person, istället för på kvaliteten på arbetet som utförts. 

En effektiv återkoppling ska ge information om förbättringar, men 
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också om hur man ska gå tillväga. Återkoppling i form av 

kommentarer och som följs av poäng och/eller betyg gör att eleven 

först fokuserar på sina egna poäng eller betyg, för att sedan jämföra 

sig med kompisarna. Alltså är återkoppling med kommentarer och 

betyg inte mer effektivt än återkoppling i form av enbart betyg. Eleven 

måste ”ta emot” återkopplingen, men också ges tid att läsa, 

respondera och agera på den givna återkopplingen (Wiliam & 

Thompson, 2007). 

När det gäller relationen mellan lärare och elev råder det traditionellt 

en hierarkisk ordning där läraren konstruerar uppgifter och 

bestämmer hur utvärderingen ska se ut och där eleven är objektet för 

den aktivitet som går ut på att eleven ska bli bedömd och få ett betyg. 

I en mer tolkande ansats finns andra sätt att arbeta på, där lärare och 

elev utgår från elevens lärprocess och där eleven själv är med och 

bedömer sitt arbete. I den processen får eleven en annan roll i själva 

bedömningsprocessen, där lärare och elev samarbetar. Tittar man på 

återkopplingens betydelse för att utveckla lärandet så kan 

återkoppling ge sådan information så att eleven förstår hur hen ska gå 

vidare för att utveckla sitt lärande. I en kvalitativ formativ bedömning 

har återkopplingen en avgörande roll för lärandet och det är här 

lärarens spetskompetens, ”guild knowledge”, ligger; att kunna ge 

sådan återkoppling att eleven förstår hur hen ska förvärva de 

kunskaper och normer som hen behöver (Gipps, 1999). Hur eleverna 

uppfattar den återkoppling de får torde också vara viktigt i 

sammanhanget. 

 

Elevers uppfattning av återkoppling 

Återkopplingen som lärare ger till elev är ofta individuell och kan 

både utveckla och hämma den enskilde individens lärande. Hur elever 

upplever den återkoppling de får i samhällskunskap och hur de tänker 

sig att det påverkar det egna lärandet vet vi inte så mycket om. Den 

här studien studerar delar av den återkopplingsprocessen. 

Hur elever uppfattar och använder den återkoppling de får är 

individuellt men också den springande punkten för att återkopplingen 

ska fungera formativt (Wiliam & Thompson, 2007). En faktor för att 
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minska diskrepansen mellan lärarens avsikt och elevens uppfattning 

av den återkoppling som ges, är att eleverna är delaktiga i 

bedömningsprocessen och förstår vad målen och återkopplingen 

kopplad till dessa mål betyder (Wiliam, 2007, Gamlem, 2013). Det 

finns de som hävdar att det kräver studiemotiverade elever för att 

vara med i den processen, men kanske kan man vända på det; om 

eleverna förstår varför de jobbar med en uppgift blir de kanske mer 

motiverade till arbetet? Lyckas vi med det så blir eleverna delaktiga i 

processen och blir experter på sin egen lärprocess.  

För att motivera ett sådant förhållningssätt kan man utgå ifrån en 

sociokulturell syn på lärandet. Enligt ett sociokulturellt perspektiv på 

lärandet konstrueras kunskap genom samarbete i en kontext. 

Kunskap skapas inte primärt genom individuella processer utan 

interaktion och samarbete är avgörande i lärandet (Dysthe, 2003). 

Lärande är i grunden något socialt och i det här sammanhanget har 

”social” två betydelser, ”socialt” i ett historiskt och kulturellt 

sammanhang och ”socialt” i relation och interaktion med andra 

människor (Dysthe, 2003). Teorierna ger stöd för en formativ 

bedömning, där även själv- och kamratbedömning ingår. Här 

understryks också vikten att lära om sitt eget lärande, metakognition 

(Dysthe, 2003; Black & Wiliam, 2006; Korp, 2011).  

Både internationella och svenska forskare, som Wiliam, Jönsson och 

Lundahl, förespråkar användandet av själv- och kamratbedömning 

för att eleverna själva ska (lära sig att) göra kopplingen mellan sina 

prestationer och de mål och kriterier som finns (Wiliam 2007, 

Jönsson, 2010; Lundahl, 2011). I den här studien undersöks inte 

användandet eller upplevelser av själv- eller kamratbedömning, men 

då informanterna i intervjuerna får prata fritt om sina erfarenheter 

och upplevelser av bedömning och återkopplingen, kan det finnas 

med i informanternas tal om bedömning och återkoppling och då 

komma att påverka deras uppfattningar om bedömningspraktiken.4 

Eleverna måste veta på vilka grunder bedömningen sker och det är 

mycket effektivt att i återkopplingen under en arbetsprocess, låta 

                                                

4 Intervjuerna sker med hjälp av föreställningskartor, där jag inte styr över innehållet i 
intervjun mer än att det ska handla om återkoppling. 



 

27 

 

eleverna ta del av och jämföra olika elevlösningar som är kopplade till 

bedömning som gjorts med hjälp av de gällande betygskriterierna 

(Korp, 2011). Elevernas aktiva roll i bedömningsprocessen är ny och 

vad eleverna förväntas göra när de värderar sina arbeten måste 

kommuniceras. För hur vet de annars vad de förväntas bedöma 

(Lindberg, 2005)? Lika viktigt för att återkopplingen ska stärka 

eleven i lärprocessen, är informationen om hur elever och studenter 

förstår och använder återkopplingen. Även om styrkan i 

återkopplingen ligger i hur den görs, är det också viktigt hur den 

mottas av eleverna och vilka förutsättningar som ges för att 

återkopplingen ska kunna mottas på ett bra sätt (Gamlem & Smith, 

2013).  

Formativ bedömning handlar om att överbrygga glappet mellan 

nuvarande prestation och önskat mål och återkopplingen hjälper 

eleven att göra det, om man får vägledning om hur man kan förbättra 

och möjlighet att tillämpa den givna återkopplingen. Gamlem och 

Smith menar att det krävs specifik återkoppling för att den ska 

fungera formativt: 

Researchers point out that feedback leads to learning gains only 
when it includes guidance about how to improve, when students have 
opportunities to apply the feedback, understand how to use it and are 
willing to dedicate effort (Gamlem & Smith, 2013: 152). 

Enligt Gamlem och Smith finns en föreställning om att återkoppling i 

sig är en motivator eller ett incitament för lärande, men att man lätt 

blandar ihop beröm och innehållsrelaterad återkoppling (Gamlem & 

Smith, 2013). Den vanligaste formen av återkoppling är ”outcome 

feedback”, som talar om ifall man löst uppgiften korrekt eller inte. Det 

som uppfattas som positiv återkoppling är när man får ett 

godkännande på utförandet, prestationen eller ansträngningen och en 

kommentar om vad som kan göras bättre. Det uppfattas som negativ 

återkoppling att bara bli tillsagd att man kunde ha gjort ett bättre 

jobb, att man är tvungen att jobba hårdare och bättre framöver, utan 

att få någon information om hur man ska gå till väga. Den typen av 

återkoppling är vanligast vid slutfört arbete och den beskrivs av 

eleverna som en ”thorn”, en tagg, när man själv tycker att man har 

gjort så gott man har kunnat. (Gamlem & Smith, 2013) En elev säger 

att: 
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If I knew more I would have written it – I don´t know more to write. 
Teacher should tell me what is missing (Gamlem, 2013, s. 159). 

Lämnar man till eleven att själv lista ut vad som ska göras bättre, utan 

någon som helst vägledning, är det ingen formativ bedömning. 

Uppfattning av konstruktiv återkoppling som positiv eller negativ kan 

härledas till två skilda förståelser för vad återkoppling är utifrån 

lärarens (bedömnings)praktik: 

1. Läraren ger inte eleverna tid att jobba med den givna 

återkopplingen, ger ingen uppföljning. Denna återkoppling 

uppfattas som negativ och får eleverna att känna sig värdelösa. 

2. Läraren ger eleverna tid att jobba med den givna 

återkopplingen och följer upp den. Återkopplingen uppfattas 

som positiv och gör att eleverna känner att de kan utvecklas om 

återkopplingen integreras i inlärningsprocessen (Gamlem & 

Smith, 2013). 

Eleverna uppger att syftet med återkopplingen är att förbättra arbetet, 

men att de oftast får återkopplingen när arbetet endera är i ett 

slutskede eller helt färdigt. Det uppfattas ofta som frivilligt att 

använda sig av återkopplingen då det sällan ges tid i klassrummet till 

att arbeta med den återkoppling som getts. Om bedömningen ska bli 

formativ måste återkopplingen användas, vilket det måste ges 

förutsättningar för och inarbetas i rutinerna (Gamlem & Smith, 2013). 

I en norsk studie från 2012 undersöks gymnasieelevers förståelse av 

och uppfattning om den återkoppling de får. Den visar att lärare ger 

återkoppling på prov och inlämningsuppgifter på ett övergripande 

plan i form av betyg. Återkoppling utan betyg, med bara kommentarer 

är sällsynt. Majoriteten av eleverna i studien tycker att återkopplingen 

på prov och uppgifter är användbar om de får information om hur väl 

de har utfört uppgiften och vad som har förväntats av dem. Även om 

en majoritet av de tillfrågade eleverna hade den uppfattningen, var 

det en förhållandevis stor grupp som inte uppfattade den 

återkoppling de fick som användbar. Man konstaterar i studien att det 

finns en svag formativ bedömningskultur i Norge (Havnes, et al., 

2012). 

Havnes studie fann ingen skillnad i återkopplingspraxis i de 

teoretiska ämnena matematik, engelska eller norska. Däremot var 
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eleverna i de yrkesförberedande ämnena mer involverade i den 

formativa processen med att sätta mål och kriterier och utvärdera. 

Lärare och elever har generellt samma bild om att eleverna inte är 

inkluderade i planeringen, utformningen av kriterier eller i 

diskussionen om strategier för lärandet och lärarna tenderar att 

värdera kvalitén på återkopplingen högre än eleverna. 97% av de 

medverkande lärarna instämde i påståendet att ”I give feedback that 

is useful for further learning”, medan ungefär hälften av eleverna på 

de teoretiska programmen inte instämde i det påståendet. Lärarna i 

studien trodde också att eleverna använde återkopplingen som de 

fick, mer än eleverna själva sa att de gjorde. Generellt är flickor mer 

kritiska än vad pojkar är och där undrar Havnes om det är så att 

flickorna ställer högre krav (Havnes, et al., 2012). 

Hur elever vill att återkoppling på skriven text ska se ut för att fungera 

studeras i Agnete Andersen Bueies studie från 2016. I studien svarar 

159 elever som går i tionde klass på en enkät om hur de uppfattar 

återkoppling som de får efter att ha skrivit ett heldagsprov i norska. 

Eleverna i hennes studie menar att återkoppling ska vara konkret och 

ge tydlig information om hur en text kan bli bättre, men också 

förklara varför texten blir bättre (Andersen Bueie, 2016). Vidare 

föredrar eleverna återkoppling på textens globala nivå, det vill säga på 

det som rör genre, idéer, innehåll och struktur. Återkopplingen ger 

dem då verktyg att genomföra uppgiften mer tillfredsställande 

(Andersen Bueie, 2016). 

Forskningen om elevers uppfattning om och upplevelse av lärarens 

intentioner om lärandet är begränsad. Emellertid visar en studie i 

kemiundervisning med elevfokus hur det uppstår 

tolkningssvårigheter när elevens föreställningsvärld hamnar i konflikt 

med lärarens och skolans. Det visar sig att uppgifterna många gånger 

blir meningslösa, just för att eleverna inte förstår varför de gör dem 

och i vilket syfte de görs (Halldén, 1982). Det finns även senare 

studier i historia och svenska, som visar på samma problematik.  

Halldén har även gjort studier i ämnet historia om hur elever tolkar 

och förstår den undervisning som bedrivs. Utifrån dessa studier har 

begreppet ”glappet” myntats, för att illustrera den diskrepans som 

finns mellan lärarens intentioner med undervisningen och elevens 
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förståelse och uppfattning av den samma (Halldén, 1988, Halldén, 

1994).  

Det förefaller som om elever vill ha mer informativ återkoppling än 

vad de får och att det är ett glapp mellan lärares föreställning om den 

återkoppling de ger och elevernas uppfattning om den återkoppling 

de får. En annan faktor som kan påverka hur eleven förstår den givna 

återkopplingen är elevens förförståelse och erfarenheter, samtidigt 

kan vi konstatera att det är få studier som undersöker elevernas 

uppfattningar om den återkoppling de får.  

Jag har hämtat inspiration från Tunstall och Gipps (1996) och 

Gamlem och Smith (2013) för kategorisering och analys av materialet 

från mina elevintervjuer. Jag redogör för den processen i 

metodkapitlet.    

När det gäller ämnet samhällskunskap, som i mångt och mycket utgår 

från det samhälle som vi alla är en del av, kan våra ”ryggsäckar” få 

stor betydelse. Vi har alla egna erfarenheter av samhället; hur 

påverkar det lärande och bedömning i samhällskunskapsämnet? Här 

kan det som ibland beskrivs som en spänning mellan det normativa 

och det kognitiva uppdraget för samhällskunskapsämnet5 få 

betydelse, att det påverkar bedömningen och hur den 

bedömningen/återkopplingen uppfattas.  

Att undersöka hur ämnesinnehåll länkas samman med bedömning 

och återkoppling för att synliggöra och analysera det ämnesspecifika i 

återkopplingen är en del av studiens syfte och i nästa kapitel 

behandlas ämnet skolämnet samhällskunskap, ämnesdidaktik, samt 

samhällskunskapsdidaktik. 

 

 

 

                                                

5 Samhällskunskapsämnets komplexitet diskuteras under rubriken Skolämnet 
samhällskunskap och ämnesdidaktik. 
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3 Skolämnet samhällskunskap, ämnesdidaktik och 

samhällskunskapsdidaktik 

I det här kapitlet presenteras forskning och diskussioner om 

skolämnet samhällskunskap, ämnesdidaktik och 

samhällskunskapsdidaktik. Studien är ämnesdidaktisk där 

bedömning och återkoppling i ämnet samhällskunskap på gymnasiet 

studeras. Fokus ligger på återkopplingsdelen i bedömningsprocessen 

och i studien undersöks om/hur samhällskunskapsämnet synliggörs i 

denna återkoppling. Är återkopplingen allmändidaktisk eller går det 

att urskilja en specifik ämnesdidaktisk återkoppling?  

 

Skolämnet samhällskunskap 

I en internationell utblick kan vi konstatera att 

samhällskunskapsämnet i USA, liksom i Sverige, har en starkare 

ställning som skolämne, än som forskningsfält och att det finns ett 

behov av en starkare förankring i forskningen (Levstik, 2008). Även i 

USA har samhällskunskapsämnet (social studies6) både ett kognitivt 

och fostrande uppdrag, där det är viktigt att elever har kunskap om 

demokrati, men också kan tillämpa demokratiska metoder i 

skolarbetet (Skolverket, 2017, Levstik, 2008) 

Samhällskunskapsundervisningen ska förmedla viktiga demokratiska 

ideal för att utbilda elever och studenter till demokratiska 

medborgare (Levstik & Tyson, 2008). Demokratiska medborgare 

måste veta om demokrati och göra demokrati. Det betyder att skolan 

måste göra både knowing and doing (Parker, 2008). Frågor som: 

Vilken sorts medborgare vill vi att skolan ska fostra? Vad vill vi ha för 

resultat? Och hur ska resultaten nås? måste ställas både av de som 

sätter ramarna för skolväsendet, men också av lärarna (Parker, 

2008).   

Även om innehållet i samhällskunskapsämnet inte är så föränderligt, 

så menar Linda Levstik att ämnet i sig är utsatt för konkurrens. Hon 

                                                

6 Det svenska skolämnet samhällskunskap är inte helt jämförbart med ämnet social studies 

i USA, men är det ämne som är närmast jämförbart. 
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menar att det sedan 1990-talet skett en minskning av kurser i 

samhällskunskap på grundnivå. Det beror bland annat på att så 

kallade ”high-stake test” som görs i matematik och läsning tar 

resurser och att tid för samhällskunskapsämnet minskar till förmån 

för dessa ämnen. Hon ser även bristen på ämneslärare som ett 

bidragande problem, där grundskolelärare undervisar i alla ämnen 

och ser sig som ”experter” i enskilda ämnen (Levstik, 2008).  

Att ha goda ämneskunskaper är viktigt och påverkar lärares 

undervisningspraktik. Stodolsky och Grossman har fem punkter som 

de menar är särskilt viktiga för hur man uppfattar ämnet som 

ämneslärare. Hur definitionen av innehållet i ämnet ser ut, om ämnet 

är homogent eller består av flera discipliner, om det finns hierarkier 

och eller sekvenser att följa i ämnet, om ämnet är statiskt eller 

dynamiskt, obligatoriskt eller valfritt (Stodolsky & Grossman, 1995). 

Amerikanska lärare i samhällskunskap upplever inte att ämnet är lika 

tydligt definierat som lärare i matematik och främmande språk anser 

att deras ämnen är. Samhällskunskapslärarna anser också att 

samhällskunskapsämnet är dynamiskt och självständigt i förhållande 

till kursplaner (Stodolsky & Grossman, 1995). 

I Sverige har det förts liknande diskussioner om ämnets innehåll och 

förhållande till andra ämnen och läroplaner. Det tvärvetenskapliga 

skolämnet samhällskunskap har sin förankring i de 

statsvetenskapliga-, sociologiska- och nationalekonomiska 

disciplinerna. På grund av ämnets tvärvetenskapliga karaktär beskrivs 

det ibland som ett otydligt ämne och som:  

Ett kalejdoskop av löst sammanfogade delar, ett collage av fragment 
som likt osammanhängande skärvor återspeglar olika delar av 
sinsemellan mycket olika universitetsämnen och kunskapsområden 
(Bronäs & Selander, 2002). 

Ämnet har framställts som ”spretigt och splittrat” med svag 

vetenskaplig förankring. Men är det negativt att ämnet har denna 

”spretiga” karaktär? Kanske kan man istället se ämnets hemvist i olika 

discipliner och dess tvärvetenskaplighet som en styrka när man 

betänker ämnets syfte? Bronäs och Selander (2002) konstaterar att 

ämnet inrättades av politiska skäl och att skolämnet samhällskunskap 

fokuserar på medborgarfostran av eleverna. Ämnet diskuteras också 

som ett ”dualistiskt” ämne med ett kognitivt uppdrag som är knutet 
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till de bakomliggande disciplinerna som kan tillföra ämnet viktiga 

kunskaper från skilda vetenskapliga fält. Samtidigt finns det 

normativa uppdraget att socialisera ungdomarna till kompetenta 

samhällsmedborgare (Långström & Virta, 2011). Ämnets normativa 

karaktär är situationsbundet till samhällets värderingar, medan 

ämnets grundläggande vetenskaper kan förutsätta ett mer kritiskt 

förhållningssätt. Det här förhållandet och spänningen mellan ämnets 

normativa och kognitiva uppdrag är karaktäristiskt för 

samhällskunskap, menar Långström och Virta (Långström & Virta, 

2011). Samhället visar att man vill att medborgarna har kunskaper om 

samhället och om hur det fungerar, samtidigt som man vill förmedla 

den värdegrund som samhället vilar på och intentionerna med ämnet 

och dess kunskapsförmedlande uppgift är beroende av den kultur som 

det är en del av (Dysthe, 2003). 

Senare tids forskning om gymnasieämnet samhällskunskap visar inte 

bilden av ett splittrat ämne. Snarare framträder bilden av ett ämne 

med en tydlig ämnestradition och något som kan liknas vid en 

ämneskanon. Karlefjärd (2011) visar i sin studie att det finns en 

övergripande likartad berättelse om 

samhällskunskapsundervisningen, där innehåll, metoder och 

bedömning är ganska samstämmiga (Karlefjärd, 2011). Även 

Odenstad (2010)  och Grönlund (2011) ger enhetliga bilder av 

samhällskunskapsämnet i sina studier.  

Hur lärare förhåller sig till innehållet i samhällskunskapsämnet när 

man jobbar med återkoppling och (lärande)bedömning är viktiga 

ämnesdidaktiska perspektiv och intressant för denna studie är vilken 

betydelse ämnet i sig har vid utvecklingen av formativ bedömning. 

Går det att urskilja en specifik bedömningspraktik i ämnet 

samhällskunskap på gymnasiet som skiljer sig från innehållet i de 

allmänna principerna för formativ bedömning (Black, 2006, Black, 

2009)? Jag återkommer till den frågeställningen i slutkapitlet. 
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Ämnesdidaktik 

För att tydliggöra hur ämnesdidaktiken förenar ämnesaspekten med 

undervisningsproblematiken, kan ämnesdidaktiken beskrivas som en 

bro mellan ämne och pedagogik (Sjöberg, 2009). Didaktiken är en del 

av pedagogiken och behandlar den innehållsmässiga aspekten av 

undervisningen (Sjöberg, 2009). Det är det innehållsmässiga som 

bedöms och betygsätts, vilket kopplar samman ämnesdidaktik med 

bedömning och återkoppling. Ämnesdidaktik handlar för läraren om 

att problematisera sitt ämne och sin undervisning och de klassiska 

ämnesdidaktiska frågorna Vad? Hur? och Varför? är centrala och 

behöver diskuteras kontinuerligt i samband med bedömning och 

återkoppling.  

Lee Shulmans begrepp, Pedagogical Content Knowledge (PCK), är 

också användbart för att förklara vikten av ämnesdidaktik. PCK syftar 

på en lärarkunskap som Shulman menar handlar om att läraren 

måste kunna sitt ämne och ha goda ämneskunskaper för att vara 

lyckosam i sin undervisning. Shulman menar att det till viss del 

saknas i dagens skola. Han benämner detta the missing paradigm där 

hans forskning visar hur lärarkunskapen har gått från att vara 

fokuserad på ämneskunskaper, till att under 1980-talet ha fokus på 

pedagogiska kunskaper. Man kan förstå the missing paradigm som 

avsaknad av ämnesinnehåll i den pedagogiska processen och där 

Shulman menar att ämnesinnehållet faktiskt är lika viktigt som 

undervisningsprocessen, att de går hand i hand (Shulman, 1986). 

PCK-begreppet och the missing paradigm är naturligtvis intressanta 

ur ett bedömnings- och återkopplingsperspektiv. 

I en formativ bedömning och återkopplingsprocess är det viktigt att 

läraren har denna ”lärarkompetens” som Shulman benämner PCK, 

för att kunna göra återkopplingen begriplig för eleverna.  Ska eleven 

utvecklas i ämnet, måste återkopplingen vara ämnesrelaterad. Även 

om återkopplingen till eleven är mer allmänt hållen, så måste läraren 

ändå vara medveten om vilka ämnesspecifika aspekter man vill lyfta, 

för att återkopplingen ska bli meningsfull. Lärarens ämnesdidaktiska 

kunskaper påverkar också den återkoppling som ges och man kan här 

prata om en ”bedömningskompetens” som ingår i det Schulman kallar 

PCK.  
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Ämnesdidaktik kan även innehålla metod och Gerd Arfwedson menar 

att:  

ämnesdidaktik handlar om skolundervisningens innehåll och om hur 
undervisningen kring detta innehåll formas (Arfwedson, 1996). 

Ämnesdidaktiken är en yrkesrelevant vetenskap och det är där 

lärarens profession ligger (Arfwedson, 1996), vilket är i linje med 

PCK-begreppet. Ett annat begrepp för att beskriva processen där 

undervisning i ett specifikt ämne skapas är omstilling. Denna 

omstilling handlar om att ämneskunskaper ska omformas och bli 

konkreta undervisningshandlingar som är begripliga för eleverna och 

att denna omstilling är omöjlig utan ämneskunskaper (Ongstad, 

2006).   

Ämneskunskapen blir tillsammans med allmänpedagogik och 

metodik ”råvaror” för de undervisningsbeslut som läraren har att 

förhålla sig till, med olika förutsättningar i olika grupper 

(Schüllerqvist & Osbeck, 2009). Det är i den här processen, från 

”råvara” till konkret (undervisnings)handling som Ongstad använder 

begreppet omstilling och detta är något som sker fortlöpande och 

utvecklar undervisningsinnehållet. Schüllerqvist och Osbeck menar 

att det är rimligt att tro att denna omstilling, som de ser som lärarens 

ämnesdidaktiska kompetens, är det centrala i lärarkunskapen 

(Schüllerqvist & Osbeck, 2009). 

Ämnesdidaktiken är viktig för lärprocessen och för att eleverna ska nå 

sina mål. Det är ämnesdidaktikens roll att få ihop samarbetet mellan 

undervisningens- och lärprocessens värderingar, innehållet, 

arbetsmetoder, ja i stort sett allt som påverkar lärprocessen, menar 

Koritzinsky (Koritzinsky, 2006). Samhällsdidaktikens funktion är just 

att analysera läroplanen (ämnesplanen) och reflektera över olika 

tolkningar anser han. Undervisningen ska ju bygga på den politiskt 

fastslagna planen (Koritzinsky, 2006).  

 

Samhällskunskapsdidaktik 

Forskning visar att det finns något som kan benämnas ämneskanon i 

ämnet samhällskunskap, det vill säga vad ämnet innehåller i form av 
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arbetsområden som man jobbar med i undervisningen och det 

förefaller te sig tämligen lika bland samhällskunskapslärare i landet.  

En sammanställning av den samhällskunskapsdidaktiska forskningen 

i Sverige visar att forskningsområdena utbildningsvetenskap och 

pedagogik dominerar som hemvist för samhällskunskapsdidaktisk 

forskning. Jag har tidigare använt en bro-metafor för att illustrera 

ämnesdidaktikens roll mellan ämne och pedagogik och om vi 

fortsätter med bro-metaforen så betyder det att det ena brofästet, det 

som utgörs av pedagogiken, blir tydligt, medan det andra brofästet, 

som utgör ämnet, blir betydligt svagare (Kristiansson, 2015). I 

samhällskunskapsdidaktisk forskning dominerade tidigare 

läromedelsforskning, medan det nu är mer dominans mot demokrati 

samt prov och bedömning (Johnsson Harrie, 2011). Bergström och 

Ekströms genomgång av samhällsdidaktiska studier visar att de ofta 

är inriktade på att kartlägga, beskriva och undersöka 

samhällskunskapslärares praktik utifrån deras tal om denna, vilket 

resulterar i att lärarnas beskrivningar av ämnet kan framstå som 

ämnets faktiska och, rentav, önskvärda utseende (Bergström & 

Ekström, 2015:1) . 

Denna studie följer bedömningsspåret och har fokus på återkoppling i 

ämnet samhällskunskap. Studien har även ett elevperspektiv, vilket 

till viss del är en outforskad del i den samhällsdidaktiska forskningen.  

Ämnesdidaktik kan studeras ur olika perspektiv, men den 

ämnesdidaktiska relevansen för denna studie är att undersöka hur 

lärare och elever talar om och uppfattar återkoppling i ämnet 

samhällskunskap på gymnasiet och att synliggöra om/hur 

samhällskunskapsämnet tar sig uttryck genom den återkoppling som 

lärarna ger sina elever. 

 

Tre ämnesprofiler 

Christina Odenstad studerar hur ämnet samhällskunskap framträder i 

skriftliga prov på gymnasiet och identifierar tre ämnesdidaktiska 

profiler: samhällskunskap som ett orienteringsämne, som ett 

analysämne och som ett diskussionsämne (Odenstad, 2010). De 
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kunskapsområden som behandlar Sveriges statsskick, demokrati, 

ideologier och partier samt EU framställs i hög grad som 

orienteringsämne, där det handlar om att orientera och informera 

eleverna om hur samhället är organiserat. Detta kommer främst till 

uttryck genom faktafrågor kring institutioner och begrepp. 

Ekonomiproven ger en något annan bild av samhällskunskapsämnet, 

där faktabegrepp visserligen efterfrågas, men där också förmågan att 

se ekonomiska samband är central. Provfrågorna innehåller också 

faktabegrepp som ligger till grund för analyser av olika förlopp. I 

likhet med ekonomiproven ger de prov som behandlar 

kunskapsområdena massmedia, kriminologi och internationell politik 

en bild av samhällskunskapen som ett ämne där orsaker och 

konsekvenser är centrala. Dock är samhällskunskapsämnet som ett 

diskussionsämne än mer framträdande här (Odenstad, 2010). 

 

Första och andra ordningens kunskaper 

Johan Sandahl använder begreppen första och andra ordningens 

kunskaper, för att undersöka ämnesinnehållet i 

samhällskunskapsämnet. Begreppen har Sandahl hämtat från 

historiedidaktikerna Chris Husband som definierar First order 

concepts som fenomen knutna till en viss historisk epok och Second 

order concepts mer generella begrepp, användbara i alla historiska 

sammanhang (Schüllerqvist & Osbeck, 2009; Sandahl, 2011).  

Första ordningens kunskaper ses som de kunskapsområden som är 

fyllda med termer, begrepp och fenomen, alltså sakbegrepp och 

sammansatta begrepp som lärarna använder när de arbetar med ett 

kunskapsområde. I ämnet samhällskunskap ligger första ordningens 

kunskaper mycket nära det Odenstad benämner som ämnets 

orienterande profil. Andra ordningens kunskaper ska förstås som 

ämnesspecifika färdigheter och redskap och är tänkta att användas för 

att hjälpa eleverna att utveckla sitt tänkande i samhällskunskap och 

för att organisera, analysera och kritiskt granska samhällsfrågor. De 

ligger nära det Odenstad benämner som ämnets analyserande profil.  

Första ordningens kunskaper är viktiga byggstenar i lärarnas arbete. 

Med hjälp av dessa byggstenar kan eleverna gå vidare och analysera, 
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problematisera och kritiskt granska samhällsfrågor. Första 

ordningens kunskaper krävs för att belägga en slutsats eller för att ens 

komma till en slutsats och för att kunna ta sig an och organisera första 

ordningens kunskaper beskriver lärarna i Sandahls studie kunskaper 

som eleverna behöver i form av kritiskt tänkande, analysförmåga, 

förmåga att kunna se sammanhang och att problematisera. Dessa 

kallar Sandahl för andra ordningens kunskaper (Sandahl, 2011).  

Istället för att betrakta samhällskunskapsämnet som ett spretigt ämne 

med svag vetenskaplig förankring, så kan man genom andra 

ordningens kunskaper se hur samhällskunskapsämnet träder fram:  

Samhällskunskapsämnets hjärta handlar om att analysera, kritiskt 
granska och problematisera fenomen i det samtida samhället 
(Sandahl, 2011: 165). 

Att eleverna utvecklar förmåga att tänka samhällskunskap och bli 

samhällsvetenskapligt litterata är det viktiga i ett ämne som består av 

flera vetenskapliga discipliner där det annars är svårt att tala om en 

gemensam kärna av sakbegrepp eller sammansatta begrepp. Andra 

ordningens kunskaper blir ämnets hjärta eller kärna. Sandahl menar 

att första och andra ordningens kunskaper motsvarar det som 

Odenstad presenterar som den orienterande och den analyserande 

ämnesprofilen. De kunskaperna används sedan för att kvalificera de 

samtal som Odenstad i sin studie kallar diskussionsprofil. 

Tillsammans utgör dessa profiler och kunskapssynen en övergripande 

beskrivning av samhällskunskapsämnet (Sandahl, 2011).  

Det finns med andra ord fog för att inte se samhällskunskapsämnet 

som spretigt, utan istället lyfta vikten av en ämnesdidaktiskt skicklig 

lärare som skapar förutsättningar för elever att tänka 

samhällskunskap och bli samhällsvetenskapligt litterata. En del av 

syftet med den här studien är att undersöka hur ämnesinnehåll länkas 

samman med bedömning och återkoppling, för att synliggöra och 

analysera det ämnesspecifika i återkopplingen. Att lärare har goda 

ämneskunskaper är viktigt visar effektstudier, där man studerar flera 

variabler parallellt. Detta gäller speciellt då ämneskunskaperna verkar 

tillsammans med goda undervisningskvaliteter. Det gör 

undervisningen mer kognitivt utmanande och skapar samtal på en 

högre abstraktionsnivå, som uppmuntrar till abstrakt tänkande och 
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gör att lärarna varierar sitt undervisningsmaterial mer (Håkansson & 

Sundberg, 2012).  

Odenstad utgår i sin studie från ett läroplan/kunskapsteoretiskt 

perspektiv när hon tar sig an samhällskunskapsämnet och undersöker 

hur det framträder i skriftliga prov på gymnasiet, medan Sandahl har 

ett disciplinärt historical thinking - perspektiv som utgångspunkt i 

sin studie för att undersöka vad som framstår som hjärtat i ämnet. 

Det som förenar dem är strävan att undersöka och förstå det 

samhällskunskapsämne som eleverna möter i 

samhällskunskapsundervisning. Intressant för den här studien är om 

det samhällskunskapsämne som kommer till uttryck i lärares tal om 

sin återkoppling till eleverna i ämnet samhällskunskap på gymnasiet, 

går att känna igen hos Odenstad och Sandahl. Fokuserar lärarna till 

exempel på första och/eller andra ordningens kunskaper? 
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4 Metod och material 

Studien har en fallstudiedesign, där lärarnas intentioner med 

återkopplingen och hur denna återkoppling uppfattas av eleven utgör 

fallet. Att använda fallstudien som design gör det möjligt att studera 

komplexiteten och det specifika som fallet uppvisar (Bryman, 2012). 

Det ger mig möjligheten att på djupet studera bedömnings- och 

återkopplingspraktiken mellan lärare och elever för att förstå 

processer och relationer. Fallet studeras utifrån två lärares och sexton 

elevers erfarenheter av återkoppling på två olika skolor. 

En vanligt förekommande invändning mot att använda 

intervjustudier som metod är att det inte går att dra generella 

slutsatser av resultatet. Kvale menar dock att vi inte kan ställa oss 

frågan om intervjuresultatet kan generaliseras rent allmänt, utan att 

vi istället behöver fråga oss om den kunskap som produceras i en 

specifik intervju, kan överföras till andra relevanta situationer (2009: 

281-282). Det går heller inte att använda fallstudien som det 

”representativa fallet”, utan för forskaren handlar det om att 

generalisera resultaten från fallstudien till en teori, på samma sätt 

som andra forskare generaliserar experimentella resultat till teorin 

(Yin, 2007: 51-58).   

Denna studie gör inte anspråk på att generera generella slutsatser 

som gäller för samtliga lärare och elever vid landets gymnasieskolor, 

utan föreslår en analytisk generalisering. En analytisk generalisering 

innebär att man bedömer i vilken mån resultatet från undersökningen 

kan ge vägledning om vad som kan hända i en annan (liknande) 

situation (Kvale, 2009: 281).   

I studien undersöks ett specifikt fenomen som utgörs av två lärares 

och sexton elevers erfarenheter av bedömning och återkoppling i 

ämnet samhällskunskap på gymnasiet.  Urvalet har gjorts mot 

bakgrund av att bedömning och återkoppling är en del av skolans 

vardag, således ett för skolan generellt fenomen. Lärarna och 

elevernas erfarenheter bidrar förhoppningsvis till att vidga 

bedömnings- och återkopplingsdiskursen (Esaiasson, et al., 2012: 27). 

Genom att intervjua lärare och elever har ett strategiskt urval gjorts 

som ger möjlighet att analytiskt generalisera resultatet till ett antal 
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begrepp och då få fram allmängiltiga aspekter som kan förväntas säga 

något väsentligt om övriga lärare och elever (Esaiasson, et al., 2012). 

Studien empiriska del utgörs av tre delar; lärarintervjuer, 

elevintervjuer och lärarnas skriftliga återkoppling som lämnats till 

eleverna. Dessa delar är kopplade till varandra och tillsammans ger de 

en bild av hur återkopplingen fungerar i ämnet samhällskunskap på 

gymnasiet. För att uppnå mitt syfte med studien använder jag mig av 

två olika typer av kvalitativa data och i den fortsatta texten beskrivs 

metod och avgränsningar för varje steg av studien.  I studien ses 

återkopplingen som en del av en större helhet; återkopplingen är en 

del av bedömningen som läraren gör av elevens kunskaper, som i sin 

tur är en del av undervisningen. Jag vill i studien synliggöra hur 

komplexiteten i återkopplingen tar sig uttryck utifrån intentioner, 

genomförande och mottagande. För att förstå vad återkopplingen 

handlar om måste man ha en bild av helheten, alltså den kontext som 

skapar återkopplingen. Var för sig är detta viktiga delar för att uppnå 

studiens syfte, men de är också delvis överlappande. De tre delarna 

analyseras var för sig, för att sedan diskuteras som en helhet. 

Lärarna har i sitt tal om återkoppling berört såväl intentioner som 

genomförande av återkoppling och jag har i analysen försökt skilja 

dessa båda aspekter åt, vilket inte är alldeles enkelt då de i lärarnas tal 

är tätt sammankopplade med varandra. Det skriftliga material som 

jag har tagit del av hjälper till att tydliggöra hur återkopplingen ser ut 

i praktiken. Att intention och handling inte alltid hänger ihop är inte 

konstigt och det är inte den eventuella diskrepansen, att man tänker 

runt återkoppling på ett sätt och gör på ett annat, som är föremål för 

studien. Meningen med att studera dessa två led, lärarnas intention 

och handling, är att få en så rättvisande bild som möjligt av hur 

återkoppling tar sig uttryck. Det är ett sätt för mig att närma mig och 

analysera den vardag som lärarna är i när de tänker, planerar och 

arbetar med bedömning och återkoppling.  

I elevernas tal om återkoppling har jag kategoriserat deras upplevelse 

av den återkoppling de får. Vid flera tillfällen pratar eleverna allmänt 

om återkoppling och hur de förhåller sig till sin lärare i 

samhällskunskap och i jämförelse med andra lärare på skolan där de 

går. Detta förhåller jag mig till i resultatpresentationen; hur de 
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upplever återkopplingen i ämnet samhällskunskap som är studiens 

fokus, men jag belyser även hur de upplever återkoppling i stort då 

det ger en bild av vad eleverna har att förhålla sig till i sin skolvardag.  

Vad i återkopplingen som är specifikt för 

samhällskunskapsdidaktiken är av intresse för denna studie. De 

kunskapskrav som är framskrivna i ämnet samhällskunskap speglar 

de politiska intentioner som samhället har för att uppfostra 

ungdomar till att bli medvetna och ansvarstagande 

samhällsmedborgare. Hur ämnet samhällskunskap tar sig uttryck i 

återkopplingen har därför också analyserats. Uttryck för olika 

aspekter av ämnet har kopplats till de olika 

återkopplingskategorierna, för att sedan fogas till en helhet.  

Studien utgår från två lärares utsagor om sina intentioner och 

praktiska arbete med bedömning och återkoppling samt sexton 

intervjuade elevers utsagor om sina erfarenheter av den bedömning 

och återkoppling som de får. Det är i mötet mellan utsagorna 

problematiseringen görs.   

 

Datainsamling och urval 

Studiens data har insamlats med hjälp av djupintervjuer med lärare 

respektive elever, samt del av lärares skriftliga material som de ger till 

eleverna. De materialen utgör studiens delvis överlappande delar. 

Djupintervjuer används för att få fram det specifika i det som 

undersöks, i den här studien det specifika i bedömnings- och 

återkopplingssituationer och handlingar, inte bedömning och 

återkoppling i allmänhet (Kvale & Brinkmann, 2009). 

I kontakten med lärarna som deltar i studien bad jag att få ta del av 

skriftlig återkoppling som de har kommunicerat till sina elever. Då jag 

inte i förväg visste formerna för den skriftliga återkopplingen bad jag 

om all tillgänglig återkoppling och tillgången visade sig vara 

begränsad av olika skäl. Läraren Klas på Konstruktionsskolan arbetar 

främst med muntlig återkoppling och den skriftliga återkoppling som 

förekommer sker ofta i samband med enskilda uppgifter som lämnas 

direkt till elev. Jag fick ändå tillgång till några olika exempel på hur 



 

43 

 

den skriftliga återkopplingen tar sig uttryck hos honom (se bilaga 1 

och 2). Av lärare Erik på Matrisskolan fick jag tillgång till skriftlig 

återkoppling i form av analysmodell(er) och matriser som används 

vid återkoppling på enskilda arbetsuppgifter samt vid mer 

övergripande återkoppling (se bilaga 3 och 4). Jag har haft tillgång till 

ett större underlag av skriftlig återkoppling från Matrisskolan. Det 

mesta av detta skriftliga material har skickats till mig digitalt och 

består av enskilda elevarbeten, matriser och underlag för omdömes- 

och betygssamtal.  

I förberedelserna för studien skickades förfrågan om deltagande i 

studien ut till ett stort antal samhällskunskapslärare i södra Sverige. 

Jag begränsade utskicket till södra Sverige på grund av praktiska skäl 

så som avstånd för att en hel arbetsdag inte skulle gå till resa. 

Skolorna jag sökte kontakt med hade högskoleförberedande program 

i sitt utbud. Endast tre av dessa lärare tackade ja, två av dem deltar i 

studien tillsammans med sexton av sina elever. Varför det var bara tre 

lärare som ställde sig positiva till att vara med i studien vet jag inte, 

men en ansträngd arbetssituation kan vara ett skäl. Ett annat kan 

vara att styrdokumenten för gymnasieskolan, Gy 2011, var nya när 

förfrågan skickades ut och att det fanns en generell osäkerhet runt 

mål, kunskapskrav, återkoppling och bedömning. Det tar tid att 

implementera nya styrdokument; att delta i studien kan ha upplevts 

som utlämnande. De två lärare som ingår i studien har ett uttalat 

intresse för utvecklingsarbete och för bedömning och återkoppling. 

Den tredje läraren fick avstå att delta i studien på grund av 

föräldraledighet.  

De två lärare som intervjuats har minst fem års arbetslivserfarenhet 

av läraryrket. Lärare som varit verksamma i yrket i några år och har 

erfarenhet av bedömning och återkoppling och bedöms kunna föra ett 

eget resonemang runt återkopplingen och kunna reflektera över den 

egna föreställningen om denna återkoppling. Dessa två lärare 

uttrycker också ett intresse för återkoppling och bedömning, samt en 

vilja att utveckla det arbetet tillsammans med sina elever. 

Eleverna som deltar i studien läser samhällskunskap på ett 

högskoleförberedande program på gymnasiet. Elever på 

högskoleförberedande program läser (minst) en 100 p kurs i 
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samhällskunskap, vilket gör deras erfarenhet av 

samhällskunskapsundervisningen relativt bred och djup. Eleverna i 

denna studie har alla läst och avslutat Samhällskunskap 1b på 100 p. 

Eleverna på Kunskapsskolan är halvvägs in på kursen 

Samhällskunskap 2 och eleverna på Matrisskolan har precis börjat 

kursen Samhällskunskap 2 då intervjuerna genomförs. 

 

Lärarintervjuer 

Jag undersöker hur lärare i ämnet samhällskunskap på gymnasiet 

arbetar med bedömning och återkoppling. För att synliggöra deras 

intentioner och erfarenheter av återkoppling till eleverna har jag 

använt en kvalitativ metod i form av djupintervjuer. Djupintervjuerna 

har genomförts med hjälp av Föreställningskartor, med endast en 

övergripande frågeställning; att reflektera över bedömning och 

återkoppling i samhällskunskapsundervisningen utifrån intention och 

handling. Fördelen med att använda föreställningskartan som metod 

är att den synliggör den intervjuades förståelse av fenomenet, i det 

här fallet återkoppling till elever, ibland på ett sätt som den 

intervjuade inte själv är medveten om. En föreställningskarta ger 

också en bred bild av den intervjuades föreställningsvärld (Scherp, 

2002). Metoden öppnar för fördjupade samtal runt de nyckelbegrepp 

som kommer upp på föreställningskartan och det är lätt att ställa 

följdfrågor för att säkerställa att man har förstått vad informanten 

avser med begreppet. Intervjun avslutas med en sammanfattning av 

intervjun/föreställningskartan, för att säkerställa att man är överens 

om vad samtalat har handlat om. Det är en öppen och ostrukturerad 

intervjuform så till vida att forskaren inte styr intervjun med frågor, 

utan intervjun tillåts att vara flexibel och följsam efter informantens 

tankegångar utifrån den övergripande frågeställningen som rör 

ämnet. I det här fallet rör den övergripande frågeställningen lärarnas 

bedömnings- och återkopplingspraktik (Scherp2002; Kristiansson, 

2012). Potentialen för föreställningskartan som metod är att 

kommunicera information om hur vi tänker vilket gör 

föreställningskartan till ett kraftfullt verktyg med pedagogiska syften 

(Khattrin & Matthew, 1995). Det möjliggör för informanten att själv 

formulera sina föreställningar och sedan åskådliggöra dessa i en 
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föreställningskarta, för att på så sätt fånga den förståelse och den 

erfarenhet som individen har om fenomenet återkoppling. 

Föreställningskartan är en form av samtalsintervju som ger goda 

möjligheter att fånga upp oväntade svar och funderingar. Den ger 

också goda chanser till uppföljning (Esaiasson, et al., 2012). 

Samtalsintervju är också att föredra ”när man vill veta hur människor 

själva uppfattar sin värld” (Esaiasson, et al., 2012: 253) vilket i den 

här studien utgörs av de intervjuade lärarnas bedömningspraktik. 

Vid intervjutillfället introducerades föreställningskartan som metod 

för lärarna som sedan fick instruktionen att på post-it-lappar 

anteckna nyckelord och begrepp utifrån intention och genomförande 

av återkoppling i sin undervisning. Dessa post-it-lappar placerades 

sedan ut på ett stort pappersark utifrån hur den intervjuade själv 

tänkte om dem och ville gruppera eller tematisera sina post-it-lappar.  

För att så långt det är möjligt undvika missförstånd och osäkerhet 

runt tolkningen är det viktigt att inte ”förstå” vad informanten menar 

på en gång, utan ställa följdfrågor där informanten får utveckla och 

precisera sina nyckelbegrepp (Scherp, 2002). Vi förde ett samtal runt 

de ord och begrepp som placerats ut och en typ av kategorisering runt 

begreppen framkom. Vi sammanfattade sedan föreställningskartan 

tillsammans för att identifiera mönster och för att minimera risken 

för missförstånd. Föreställningskartorna fotograferades och 

intervjuerna bandades, för att sedan transkriberas. Det genomfördes 

en intervju med vardera läraren och varje intervju varade i cirka två 

timmar. Intervjuerna genomfördes på respektive skola, med Klas 

2013-05-17 och med Erik 2013-06-13. 

Föreställningskartorna bearbetas efter en färdigställd struktur 

(Scherp, 2002). Strukturen byggs upp utifrån studiens syfte, där 

begrepp och uppfattningar sorteras in efter indikatorer på bedömning 

och samhällskunskapsämnets karaktär. Detta arbete kan ses som en 

tillämpning av det Bryman (2011) kallar ”kvalitativ innehållsanalys”, 

där forskare ”kodar” sina texter i olika ämnesområden (Bryman, 2011: 

504-506). I den här studien görs detta för att synliggöra hur lärarnas 

bedömningspraktik ser ut.  

Kritik har riktats mot att ämnesdidaktisk forskning till stor del utgått 

från intervjuer med lärare och lärares egna utsagor vad gäller 
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kunskapen om samhällskunskapslärares verklighet (Bergström & 

Ekström, 2015:1). I denna studie används lärarintervjuer tillsammans 

med lärares skriftliga återkoppling till elever samt elevintervjuer som 

underlag. Underlagets omfång skiljer sig mellan lärarna och genererar 

olika antal sidor i studien. Underlaget kunde ha kompletterats med en 

observationsstudie, men på grund av studiens omfång, fanns inte 

möjligheter till det. 

 

Skriftliga elevuppgifter 

I den andra delen av studien undersöks hur lärares återkoppling 

kommuniceras skriftligt till eleven, något som lärarna även berör 

under intervjuerna. Lärarna i studien har låtit mig ta del av skriftligt 

material där de har gett någon form av återkoppling till eleven. Min 

önskan var att få ta del av så många olika typer av skriftligt material 

som möjligt. Materialet är blandat, från handskrivna lappar med 

betygsliknande omdöme som signalerar hur eleven ligger till i 

förhållande till målet, till ifyllda bedömningsmatriser på utförda 

arbetsuppgifter. Materialet utgör inte en fullständig redogörelse av 

dessa lärares skriftliga bedömningspraktik, utan ska ses som exempel 

på hur återkopplingen kan ta sig uttryck när den kommuniceras 

skriftligt till eleverna. Syftet med att studera olika exempel av skriftlig 

återkoppling är att få en så bred och rättvisande bild som möjligt över 

den återkoppling som ges.  

 

Elevintervjuer 

I den tredje delen av studien djupintervjuas sexton elever om hur de 

uppfattar den återkoppling som ges och hur de resonerar om hur 

denna kan användas för att utveckla lärandet. De individuella 

elevintervjuerna på Konstruktionsskolan genomfördes under två 

dagar, 2013-05-02 och 2013-05-16, och gruppintervjuerna 2013-05-

27. På Matrisskolan genomfördes de individuella elevintervjuerna 

också under två dagar, 2013-09-11 och 2013-09-12, och 

gruppintervjuerna 2013-10-23. Jag fick tillgång till ett grupprum på 

båda skolorna, där jag genomförde samtliga intervjuer. Även här 

används Föreställningskartor som metod för att synliggöra elevernas 
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föreställningsvärld runt återkopplingen och hur den kan hjälpa dem 

att utveckla det egna lärandet. Det är viktigt att de får sätta egna ord 

på tankar, funderingar och värderingar runt sitt eget lärande. I dessa 

intervjuer blev jag tvungen att agera mer aktivt än vid 

lärarintervjuerna, då eleverna ibland var fåordiga och hade svårt att 

utveckla tankegångar. Det blev viktigt att ställa följdfrågor för att 

säkerställa innebörden av det som sades. Elevernas 

föreställningskartor bearbetades och analyserades på samma sätt som 

lärarnas föreställningskartor. I referenserna för dessa intervjuer anges 

namn och intervju. De individuella intervjuerna följdes upp med 

gruppintervjuer som har en semistrukturerad form. I dessa intervjuer 

lyfter jag vissa begrepp och företeelser som eleverna har pratat om i 

de individuella intervjuerna, men som har varit svåra att precisera 

eller där det har funnits anledning att tro att eleverna använder 

samma term, men med olika innebörd. Jag lyfter också frågor som rör 

lärarnas återkopplingsexempel. Jag har inte använt mig av en på 

förhand fastställd intervjuguide, utan har utgått från de tidigare 

genomförda individuella intervjuerna. Vid dessa intervjuer blev det 

omöjligt att namnge vem som sagt vad, därför refererar jag endast till 

gruppintervju och skola. 

 

Transkriptionsprinciper 

Samtliga intervjuer är transkriberade av författaren. Det finns alltid 

en risk när man för över tal till skrift, att man missar detaljer som 

betoningar, tveksamheter som hörs i röstläge och så vidare, som har 

betydelse för innebörden av det som sägs. Transkriptionerna blir en 

tolkning av det som sägs i intervjuerna och där jag har bedömt att 

nyanser i språket har haft betydelse har det markerats. Jag har tagit 

bort kommentarer och småprat om annat än det som bedömts som 

viktigt för studien. 

 

Etiska överväganden  

Kravet på informerat samtycke är viktigt i min studie.  Lärare och 

elever som deltar i djupintervjuerna informerades om studiens syfte 
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och har skrivit på ett dokument om samtycke och där det klart ska 

framgå att de när som helst och utan vidare förklaring, kan avbryta 

sin medverkan i studien (bilaga 5) En annan viktig etisk aspekt är att 

deltagandet i studien måste vara frivilligt. Skolledning eller lärare kan 

inte beordra någon att delta. Det är också viktigt att de lärare och 

elever som deltar i studien känner sig inbjudna och inte förpliktigade 

att delta för att de har gett sitt samtycke, vilket de också informerades 

om. Det insamlade materialet förvaras inlåst på Karlstads universitet. 

       

Analysförfarande 

Studiens syfte är att undersöka hur lärare och elever talar om 

återkoppling i ämnet samhällskunskap, samt att undersöka hur 

ämnesinnehåll länkas samman med bedömning och återkoppling för 

att synliggöra och analysera det ämnesspecifika i återkopplingen. 

Hur de didaktiska frågorna Vad? och Hur? tar sig uttryck i intention, 

genomförande och elevers uppfattning av den återkopplingen som ges 

studeras också. Hur det förfarandet ser ut presenteras i tabell 3 

nedan. 

 

Tabell 3: Vad? och Hur? i tal om återkoppling 

 Vad? Hur? 

Lärares 

a) Yttranden om 
b) Skriftliga åk 

Intention  

Genomförande 

Intention 

Genomförande 

Elevers yttrande om 

 

Uppfattning  

 

Uppfattning 

 

Underlaget för analysarbetet består av två olika materialtyper: 

1. Resultat från intervjuer med lärare och elever 

2. Lärarnas skriftliga återkoppling som lämnats till eleverna  
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Materialet har klassificerats, kategoriserats och analyserats enligt de 

olika stegen (se tabell 3), genom noggrann genomläsning och 

bearbetning av materialet för att synliggöra hur lärare respektive 

elever jobbar med och uppfattar återkopplingspraktiken. De olika 

stegen och analysverktygen presenteras i tabell 4 nedan och i den 

följande texten. Mina analytiska begrepp operationaliserades till olika 

indikatorer på de olika bedömningspraktikerna för att undersöka 

vilka indikatorer som gav utslag i materialet på formativ bedömning i 

allmänhet och formativ bedömning specifikt för ämnet 

samhällskunskap. Avsikten var inte att kontrollera om det i praktiken 

fungerade som lärarna gav uttryck för i de individuella intervjuerna, 

utan som ett komplement till intervjuerna för att få en så bred bild 

som möjligt av återkopplingspraktiken.  

 

Tabell 4: Analysschema 

 Lärarintervjuer Skriftlig 

återkoppling 

Elevintervjuer 

Steg 1 Analys A  Analys A  

Steg 2   Analys B 

Steg 3 Analys C  Analys C 

Steg 4 Analys D Analys D Analys D 

Steg 5 Analys E Analys E Analys E 

 

 

Steg 1 - Analys A 

Det empiriska materialet har analyserats steg för steg. I steg 1 har har 

materialet klassificerats  och analyserats utifrån Grönlunds 

tillämpning av Hatties fyra återkopplingskategorier, Uppgift i fokus, 

Betyg i fokus, Lärprocess i fokus och Elevens självstyrning i fokus 

(Hattie, 2007; Grönlund, 2011), som också kompletterades med en 

femte kategori, även den uppgiftsfokuserad, från Tunstall och Gipps, 

Anger uppnåendet och anger förbättringar. (Tunstall & Gipps, 1996)  
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Detta analyssteg är en grund för den fortsatta analysen av materialet. 

Lärarintervjuerna och det skriftliga materialet har klassificerats och 

analyserats separat och jag har i materialet sökt indikatorer som går 

att härleda till någon av de fyra återkopplingskategorierna. I lärarnas 

tal om sin återkoppling skiljer jag mellan intention, vad lärarna säger 

att de vill och har för avsikter med sin återkoppling, och handling, vad 

lärarna säger att de faktiskt ger för återkoppling till sina elever, vilket 

även undersöks genom den insamlade skriftliga återkopplingen.  

 

Tabell 5: Återkopplingskategorier 

 

 

  

I det följande beskrivs bakgrunden till de kategorier som används för 

att åtskilja återkopplingskategorierna.   

Hattie och Timperleys (Hattie & Timperley, 2007) skiljer i sina fyra 

återkopplingskategorier mellan uppgiftsrelaterad, processrelaterad, 

metakognitiv och personlig återkoppling. De visar att den 

uppgiftsrelaterade återkopplingen är den vanligaste. Den 

återkopplingen är nästan aldrig generaliserbar till andra uppgifter 

eller sammanhang, utan handlar mer om att ge svar på om uppgiften 

lösts rätt eller fel, eller om något behöver kompletteras. Den 

processrelaterade återkopplingen däremot är mer generaliserbar till 

andra uppgifter och sammanhang. Denna återkoppling riktar sig mot 

de processer som används för att förstå och lösa uppgifter och kan 

handla om att kunna tillämpa olika strategier (Hattie, 2007; 

Grönlund, 2011). Den metakognitiva återkopplingen riktar sig mot att 

a) Uppgift i fokus 
b) Betyg i fokus 

c) Lärprocess i fokus 

d) Elevens 
självstyrning i 
fokus 

e) Anger uppnåendet 
och Anger 
förbättringar 
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stärka elevens förmåga till självstyrning. Däri ligger förmåga att själv 

söka återkoppling och förmåga till självvärdering. Slutligen, den 

återkoppling som är riktad mot eleven som person, en personlig 

återkoppling, är en vanlig återkoppling, som inte stimulerar lärandet 

(Hattie, 2007; Grönlund, 2011).  

Ur den återkopplingskategori som är uppgiftsrelaterad och den på 

metakognitiv nivå, har Grönlund skapat sina återkopplingskategorier 

”Uppgift i fokus” och ”Elevens självstyrning i fokus”. Hattie och 

Timperleys kategori om återkoppling på processnivå är grunden till 

Grönlunds kategori ”Lärprocess i fokus”. Det är en återkoppling som 

ska vara generaliserbar i förhållande till andra uppgifter. Den ska 

också ta fasta på processer som driver arbetet med uppgiften framåt 

och fördjupning av förståelse, begrepp och sammanhang. Den 

innefattar också en tydlig framåtsyftande återkoppling (Grönlund, 

2011). 

Kategori ”Betyg i fokus” har Grönlund hämtat från Orrell (2006) och 

är en återkoppling som är summativ till karaktären. Fokus ligger på 

vad som har uppnåtts. Orrell och Grönlund använder begreppet 

”postscript”-synsätt för att beskriva en återkoppling som handlar om 

att korrigera felaktiga svar, betygsättning och legitimering av betyg. 

Återkopplingen blir avslutande och summerande.  

I analysen av materialet används Agneta Grönlunds kategorier för 

återkoppling. I sorterandet av det empiriska materialet kompletteras 

Grönlunds kategorier med ytterligare en kategori som även den är 

uppgiftsfokuserad, men där ”uppnående” och ”förbättringar” anges 

tydligare; den är hämtad från Tunstall & Gipps (Tunstall & Gipps, 

1996). Nedan följer en närmare beskrivning av kategorierna.  

 

Uppgift i fokus 

Återkopplingen är riktad mot uppgiftens svar, huruvida man har löst 

uppgiften rätt eller fel eller för att korrigera ett felaktigt svar. 

Återkopplingen kan också efterfråga mer eller annan information 

eller vara riktad mot noggrannhet, prydlighet eller beteende. Den här 

typen av återkoppling är sällan generaliserbar till andra uppgifter. 



 

52 

 

Den har karaktären av att vara ytinriktad och tar fasta på ”innehav” av 

kunskap. I denna studie handlar återkopplingen i denna kategori om 

”görandet” att eleven behöver hjälp för att komma vidare med sin 

uppgift (Klas, intervju) eller för att summera om uppgiften utförts på 

ett tillfredsställande sätt (Erik, intervju). 

 

Betyg i fokus 

Här återspeglas det som tidigare i texten benämnts som ett 

”postscript”-synsätt. Återkopplingen markerar ett avslut och både 

styrkor och svagheter som uppnåtts sammanfattas i elevens lösning. 

Betyg, betygsliknande omdömen och betygslegitimering ryms också 

här. Återkopplingen kan även innehålla jämförelser med kriterier 

eller ideal. För båda lärarna som medverkar i studien är återkoppling 

genom betyg ett sätt att tala om för eleven var han eller hon befinner 

sig i förhållande till målet.  

 

Lärprocess i fokus 

Detta är en framåtsyftande återkoppling som riktar sig mot nästa steg 

i lärprocessen. Det kan handla om att utveckla en begreppsförståelse, 

förståelse av sammanhang eller att utveckla färdigheter. 

Återkopplingen i denna kategori är generaliserbar till andra uppgifter. 

För lärarna i min studie handlar det bland annat om att utveckla 

begrepp, färdigheter och förmågor hos eleverna. 

 

Elevens självstyrning i fokus 

Här är återkopplingen inriktad mot att stärka elevens tilltro till sig 

själv i sin lärandeprocess och att utveckla förmåga att värdera sig själv 

och styra och driva sin egen arbetsprocess. Det finns också en 

uppmaning att kunna söka efter återkoppling och att använda sig av 

tidigare återkoppling och uppmaning till metakognition. Att eleven 

ska ”äga sitt lärande” är framträdande hos en av lärarna som 
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medverkar i studien och att fokus ska ligga på det eleven gör, inte på 

det som inte görs. 

 

Anger uppnåendet och anger förbättringar 

Denna form av återkoppling anger vad som har uppnåtts och vad som 

kan bli bättre, en uppgiftsfokuserad återkoppling som ibland ges 

under arbetets gång och ibland när arbetet är slutfört. Den ges ibland 

i form av en konstruerad modell eller matris över vad arbetet eller 

uppgiften förväntas innehålla. Det är en enkelriktad återkoppling från 

lärare till elev och genom att använda en matris blir det tydligt vilka 

kunskapskrav som har uppnåtts av eleven, menar en av lärarna som 

medverkar i studien. 

Det finns tydliga överlappningar mellan kategorierna, framförallt 

mellan Grönlunds kategori Uppgift i fokus och Tunstall och Gipps 

kategori Anger uppnående och anger förbättringar. Jag har dock 

försökt att härleda utsagorna eller kommentarerna till den kategori 

som bedömts vara mest relevant. Kategorierna kan ses som elastiska, 

med ett visst förhandlingsutrymme mellan dem. I 

resultatredovisningen ges exempel på utsagor och kommentarer som 

är överlappande och som inte passar i bara en av de givna 

kategorierna. 

 

Steg 2 - Analys B  

Materialet från elevintervjuerna har sorterats och analyserats i två 

analyssteg för att undersöka hur elever uppfattar den återkoppling de 

får. I en första omgång och på ett översiktligt plan har de didaktiska 

frågorna Vad? och Hur? varit sorteringsgrund; vad pratar eleverna 

om när det gäller återkoppling? Hur fungerar återkopplingen och Hur 

vill man att den ska fungera? 

I en andra omgång har materialet analyserats och kategoriserats 

utifrån fyra återkopplingskategorier, där syftet är att synliggöra det 

specifika i återkopplingen och det ämnesdidaktiska. Kategorierna är 

inspirerade av Tunstall och Gipps (Tunstall & Gipps, 1996) samt 
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Gamlem och Smith (Gamlem & Smith, 2013). Gamlem och Smith 

utgår i sin analys från både enkät- och intervjusvar från elever och 

Tunstall och Gipps har ytterligare ett underlag i form av 

klassrumsobservationer. Tunstall och Gipps och Gamlem och Smiths 

återkopplingskategorier är inte direkt överförbara på min studie, då 

underlagen för studierna skiljer sig åt. Jag utgår i den här delen 

enbart från intervjumaterial.  

De kategorier som används gör det möjligt att få fram nyanser och 

fångar upp mer av det eleverna upplever av sin återkoppling och hur 

det påverkar dem. Att först sortera materialet utifrån de didaktiska 

frågorna Vad? och Hur? ger ytterligare en dimension till dessa 

kategorier.  

 De återkopplingskategorier som använts för att analysera materialet 

beskrivs nedan. 

 

Utvärderande återkoppling  

 

A) Utgörs av ett betyg eller betygsliknande omdöme utan att för 

uppgiften specifika kriterier anges eller används som grund.  

B) Arbetsinsats och engagemang i arbetet belönas och/eller 

kommenteras.  Kan uppfattas både dömande och 

uppmuntrande. Ofta normativt, både explicit och implicit.  

Återkoppling från båda kategorierna ges av läraren och där 

återkoppling från kategori A av eleverna uppfattas som en passiv 

återkoppling, medan återkoppling från kategori B uppfattas som mer 

aktiv. Eleverna vet oftast inte på vilka grunder de får betyget eller 

omdömet 

 

Beskrivande återkoppling 

 

C) Uppgiftsfokuserad återkoppling som anger vad man har 

uppnått och/eller vad som kan förbättras.  En 

uppgiftsfokuserad återkoppling som ibland ges under 
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arbetets gång, ibland när uppgiften är klar. Återkopplingen 

är enkelriktad från lärare till elev och det är läraren som har 

kontroll och makt. 

 

D) Återkoppling som bygger mot måluppfyllelse och till stor del 

är en utveckling av kategori C, då återkopplingen inte sällan 

tar sin utgångspunkt i en specifik uppgift för att sedan bygga 

mot slutmålet. Det handlar om att bygga upp en förståelse 

för var eleven befinner sig i förhållande till målet och hur 

man ska ta sig dit, i ett metaperspektiv. En interaktiv och 

framåtsyftande återkoppling. I tabell 6 sammanfattas de 

använda återkopplingskategorierna. 

 

Tabell 6: Återkopplingskategorier 

Passiv och enkelriktad 

 

A) Betyg eller betygsliknande 

omdöme 

 

 

C) Uppgiftsfokuserad återkoppling 

 

B) Arbetsinsats och engagemang 

 

 

D) Bygger mot måluppfyllelse 

 

Aktiv och/eller interaktiv återkoppling 

 

Steg 3 – Analys C 

För att tillföra ytterligare en dimension på hur bedömning och 

återkoppling fungerar har jag undersökt materialet med hjälp av 

Wiliam och Thompsons nyckelstrategier för en effektiv formativ 

bedömning. (Wiliam & Thompson, 2007). Om uttryck för dessa 

nyckelstrategier går att finna i materialet och på vilket sätt de 

samverkar med de bedömningskategorier som jag använder för att 

kategorisera mitt material har undersökts. 
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Wiliam och Thompson synliggör tre processer som är centrala och 

fungerar som en övergripande ram för den formativa bedömningen. 

Det handlar om att läraren måste fastställa var eleven befinner sig i 

sitt lärande, vart eleven är på väg (i sitt lärande) och hur eleven når 

målen. Utifrån dessa processer har de lokaliserat fem strategier för att 

en formativ bedömning ska bli lyckosam (Wiliam & Thompson, 

2007). Dessa strategier överlappar Grönlunds 

återkopplingskategorier och jag ser dem som en ram för en formativ 

bedömning. Genom att undersöka materialet utifrån dessa strategier, 

ges ytterligare en dimension till den bedömnings- och 

återkopplingspraxis som tillämpas av mina informanter. Nedan följer 

en närmare beskrivning av nyckelstrategierna. 

 

Kommunikation  

Det måste finnas en tydlig kommunikation mellan lärare och elev om 

målen och eleven måste dela och förstå vilka mål som ska nås. 

Läraren planerar och bygger sina instruktioner och undervisning 

utifrån de mål som ska nås.  

Konstruera uppgifter och diskussioner som lockar fram elevens 

förmågor  

Läraren måste möjliggöra för eleven att genom 

klassrumsdiskussioner, frågor, aktiviteter och uppgifter få visa och 

utveckla sina förmågor. Konstruktionen ska också göra det tydligt hur 

eleven tänker sig olika lösningar och då förstå var hen befinner sig i 

sin lärprocess.  

 

Konstruktiv och framåtsyftande återkoppling  

Återkoppling som utvecklar lärandet är konstruktiv och 

framåtsyftande. Det avgörande kravet på återkoppling är att den bör 

tvinga eleven att engagera sig kognitivt i arbetet. Den här typen av 

återkoppling kräver engagemang, och tid, från både lärare och elev, så 

eleven kan läsa, reagera och agera på sin återkoppling.  
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Förmå eleven att ta ansvar för sitt eget lärande  

Eleven har en aktiv roll i sitt eget lärande och kan själv sätta ord på 

och förklara hur uppgifter är konstruerade och ska lösas.  

 

Aktivera eleverna som resurs för varandra 

Återkoppling som uppmuntrar till samarbete och där eleverna kan 

kommentera varandras arbeten med positiva och konstruktiva 

kommentarer. Det handlar om att lära sig ge konstruktiv kritik, lyfta 

positiva detaljer och komma med frågor om varandras arbeten.  

 

Steg 4 – Analys D 

För att studera hur ämnet samhällskunskap framträder i 

återkopplingen och om det går att urskilja något samband mellan typ 

av återkoppling och typ av samhällskunskapsämne, har både lärarnas 

och elevernas tal om återkoppling kategoriserats och analyserats. 

Utgångspunkten har varit Odenstad och Grönlunds bild av en 

ämneskanon och Sandahls begrepp om första och andra ordningens 

kunskaper i samhällskunskap. Jag är intresserad av om den 

ämneskanon som både Grönlund och Odenstad identifierar i sina 

studier, även framträder hos den här studiens lärare, samt om 

begrepp som används av lärarna i återkopplingen kan kategoriseras 

som första eller andra ordningens kunskaper och huruvida det ämne 

som framträder har något samband med hur återkopplingen tar form 

och fungerar för dessa lärare och elever: Finns det i lärarnas 

respektive elevernas tal om återkoppling ett ämnesspecifikt innehåll? 

Och finns det i lärarnas respektive elevernas tal om återkoppling ett 

allmändidaktiskt- eller ämnesdidaktiskt fokus? 

Kategoriseringen har gjorts med hjälp av följande frågor: 

- Hur arbetar lärarna med ämnet samhällskunskap? Vilka delar 

framträder och hur förhåller sig delarna till helheten? 
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- Kan begrepp som används av lärarna i återkopplingen till 

eleverna kategoriseras som första och andra ordningens 

kunskaper?  

- Går det att se något samband mellan hur lärarna arbetar med 

samhällskunskapsämnet och begrepp, och typ av återkoppling 

till eleverna? 

- Vilket samhällskunskapsämne framträder i elevernas tal om 

återkoppling i ämnet samhällskunskap? 

 

Steg 5 – Analys E 

Materialet har kategoriserats och analyserats i tre separata delar; 

lärarintervjuer, elevintervjuer och skriftligt material. I detta steg 

jämförs delarna med varandra för att undersöka i vilken mån det 

råder koherens eller diskrepans mellan dem. Återkoppling mellan 

lärare och elev är huvudfokus för min studie. Utifrån deras utsagor 

kan jag kategorisera olika glapp som lärare och elever anser påverkar 

bedömningspraktiken: 

- Av läraren uttryckta ”glapp”. 

- Av eleverna uttryckta ”glapp”  

 

Rösterna i det empiriska materialet 

Innan jag tar med er in i skolans bedömnings- och 

återkopplingsarbete vill jag kort presentera de skolor, lärare och 

elever som utgjort underlag för studiens empiriska material. Det kan i 

presentationen anas ramfaktorer som påverkar hur lärare och elevers 

talar om bedömning och återkoppling. De utgör en del av de 

didaktiska förutsättningar som finns för studiens lärare och elever. 
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Konstruktionsskolan 

Konstruktionsskolan är en skola med gamla anor och innan den blev 

en kommunal gymnasieskola, huserade det ett läroverk i byggnaden, 

något som på många sätt är påtagligt. Skolan har ca 950 elever som är 

fördelade på de estetiska-, humanistiska-, naturvetenskapliga- och 

samhällsvetenskapliga programmen. Det är alltså en skola som enbart 

tillhandahåller högskoleförberedande program. Skolan ligger centralt 

belägen och har enligt lärare och elever på skolan hög status. Det 

finns flera skolor, både kommunala och friskolor, att välja på i 

kommunen och här går man om man har studieambitioner, säger 

personal på skolan. Läraren jag intervjuar för min studie namnger 

några kända profiler som tidigare varit elever på skolan.  

Här jobbar den första läraren som jag intervjuar. Han heter Klas och 

undervisar i samhällskunskap och historia. Han har jobbat på skolan i 

drygt tjugo år, med ett avbrott på fyra år då han undervisade på 

Komvux. Nu undervisar han i båda sina ämnen på det 

samhällsvetenskapliga programmet och kombinerar det med politiska 

uppdrag i kommunen, där skolan och skolfrågor är hans 

politikområde. Klas beskriver skolan som väldigt traditionell, ”det 

gamla läroverket sitter i väggarna” säger han och menar både 

bokstavligt i form av att skolan som byggnad inte är anpassad för 

modern undervisning, men också ”skolandan” där man många gånger 

bedriver en väldigt traditionell undervisning. Klas ser sig inte själv 

som en ”traditionell” lärare, utan känner att hans metoder och 

engagemang särskiljer sig på skolan, vilket är något som även 

eleverna bekräftar när de pratar med mig om honom och hans 

undervisning. 

Jag träffar en av Klas klasser som han undervisar i samhällskunskap 

och gör ett slumpmässigt urval på åtta elever. Det blir åtta ungdomar, 

fem tjejer och tre killar, som jag intervjuar för min studie. De går 

andra året på samhällsprogrammet och läser således kursen 

samhällskunskap 2, är enligt egen utsago intresserade av 

samhällsfrågor och är studiemotiverade. De trivs bra på skolan och i 

deras samtal om sin skolmiljö bekräftar de bilden som Klas gav av 

skolan. Jag får inte uppfattningen att det är en negativ bild, utan 

snarare något som bidrar till skolans rykte om att vara en bra skola. 



 

60 

 

 

Matrisskolan 

Matrisskolan har också gamla anor och här fanns också ett läroverk 

tidigare. Det är dock inget som syns med blotta ögat; skolan är helt 

ombyggd och tillbyggd och är en rakt igenom modern gymnasieskola. 

Att den gamla läroverkskulturen sitter kvar i väggarna vittnar Erik 

och hans kollegor i arbetslaget om och det råder en hierarki mellan 

skolans program, ämnen och ämneslärare. Skolan rymmer ca 1300 

elever, fördelade på både yrkes- och högskoleförberedande program, 

där fyra av de yrkesförberedande programmen ligger i en annan 

skolbyggnad. Skolan erbjuder också elever en möjlighet att kombinera 

skola med ett idrottsutövande och några av de elever jag träffar är 

aktiva i en elitsatsande idrottsförening. Den här kommunala 

gymnasieskolan har mycket hög status och har konkurrerat ut de 

friskolor som försökt etablera sig i kommunen.  

Här jobbar den andra läraren som jag intervjuar, Erik. Han 

undervisar i samhällskunskap och historia på det 

samhällsvetenskapliga programmet, där han också är 

programgruppledare och institutionsledare för samhällsämnet. Han 

har arbetat på skolan i drygt tio år och beskriver hur han har arbetat 

sig upp till den position han har idag. Vägen har gått genom det 

individuella programmet (idag Introduktionsprogram), 

yrkesprogrammen för att sedan få undervisa på de 

högskoleförberedande programmen i de ämnen han är utbildad för. 

Innan han började arbeta på den här skolan har han undervisat både 

på mellanstadiet och Komvux. 

Även här gör jag ett slumpmässigt urval av åtta elever och det gör jag i 

en klass som precis har börjat sitt andra år på samhällsprogrammet 

och har Erik i samhällskunskap. Det blir fyra tjejer och fyra killar, där 

tre av killarna utnyttjar möjligheten att kombinera skola med sitt 

idrottande.  

 

 

 



 

61 

 

5  Två lärares tal om återkoppling i tanke och 

handling 

Resultatet vad avser lärarnas tal om intentioner med sin återkoppling 

och genomförandet av denna presenteras utifrån de 

återkopplingskategorier som använts för att kategorisera och 

analysera materialet. I intervjuerna talar lärarna om sin bedömnings- 

och återkopplingspraktik. I redovisningen görs en åtskillnad vad 

gäller tal som tolkas som intention och tal som tolkas som handling. 

Framställningen är disponerad så att under rubriken Lärarnas tal om 

sina intentioner med återkopplingen redovisas det som tolkas som 

intentioner med återkopplingen. Lärarnas utsagor har kategoriserats 

och presenteras utifrån återkopplingskategorierna Uppgift i fokus, 

Betyg i fokus, Lärprocess i fokus och Elevens självstyrning i fokus 

som använts vid analysen av materialet. Under rubriken Lärarnas tal 

om hur man återkopplar redovisas det som tolkas som lärarnas tal 

om hur man praktiskt gör när man återkopplar, eller vill göra när man 

återkopplar. Materialet har kategoriserats och presenteras utifrån 

samma kategorier som lärarnas tal om sina intentioner med 

återkoppling. Under rubriken Den skriftliga återkopplingen följer en 

beskrivning av den skriftliga återkopplingen som dessa två lärare har 

gett till sina elever. Även detta material redovisas utifrån 

bedömningskategorierna ovan.  

 

Lärarnas tal om sin intention med återkopplingen 

 

Klas´ uttalade intention med sin återkoppling 

Klas tal om återkoppling domineras av att ha elevens lärandeprocess i 

fokus och sorteras i kategorierna Lärprocess i fokus och 

Självstyrning i fokus. Som utgångspunkt är det inte sällan en 

återkoppling kategoriseras som Uppgift i fokus och till viss del även 

Betyg i fokus. Målet med återkoppling, säger Klas, är att eleverna 

själva ska ”äga sitt lärande”; eleverna ska själva veta vad de gör och på 

vilken nivå de arbetar på, i förhållande till kunskapskraven.  
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Med uppgift i fokus 

Det är inte mycket av det som har med Klas intention med 

återkopplingen att göra som går att kategorisera som Uppgift i fokus. 

Den återkoppling som går att härleda till enskilda uppgifter handlar 

mer om ”görandet”. Klas poängterar att han har ambitionen att finnas 

tillgänglig för att kunna ge direkt återkoppling på enskilda uppgifter, 

så att eleverna får den återkoppling de behöver just då för att kunna 

lösa uppgiften och ta sig vidare. Genomgående i Klas tal om 

återkoppling är att han vill vara tillgänglig och vara som ett 

”bollplank” för eleverna.  

Lyfter man ut Klas tal om denna direkta återkoppling ur sitt 

sammanhang framstår den som starkt uppgiftsfokuserad men satt i 

den helhet, som det här materialet utgör, blir det tydligt att det är en 

återkoppling mot elevens slutmål som tar sin början här.   

 

Med betyg i fokus 

Det går inte att undvika att prata om betyg, säger Klas. Kursen ska 

avslutas med ett betyg och eleverna har rätt att veta hur de ligger till i 

förhållande till kunskapskraven under resan mot slutbetyget och det 

är något Klas vill ska vara tydligt för eleverna. Det är också Klas 

intention att den här återkopplingen ska finnas med under kursens 

gång och att den ska vara både muntlig och skriftlig. Summeringen i 

ett betygsliknande omdöme avslutar ofta en uppgift eller 

arbetsområde, men indikerar också var på ”kartan” eleven befinner 

sig i förhållande till sina mål och det är något som Klas menar är 

viktigt i återkopplingen. Han menar dock att det är en svår avvägning, 

där fokus inte får ligga enbart på själva betyget eller betygsnivån, utan 

återkopplingen ska vara ett verktyg och en del i lärandeprocessen.  

 

Med lärprocessen i fokus 

Lärprocessen i fokus är den mest framträdande återkopplingen i Klas 

tal om sina intentioner med återkopplingen. För att det ska vara 

möjligt att ha lärprocessen i fokus återkommer Klas flera gånger till 
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hur viktigt det är att återkopplingen är framåtsyftande och att det är 

något han försöker ha med hela tiden. Med återkoppling vill Klas få 

eleverna att ”sluta gå och älta” det man inte gjorde och istället ta hjälp 

av återkopplingen och fundera vad man kan göra bättre och 

annorlunda nästa gång. Han menar att man tar avstamp i det man 

gjort och blickar framåt och att det kan vara viktigt för att utveckla 

förståelse och färdigheter. Klas ambition är att kunna ge både muntlig 

och skriftlig återkoppling som utvecklar elevernas färdigheter och 

förmågor och som är användbar i olika sammanhang. Han talar också 

om att utforma individuell återkoppling och att dialogen ska få se 

olika ut från individ till individ. 

 

Med självstyrning i fokus  

Klas är mycket tydlig när han säger:  

Äg ditt lärande det är det som jag tycker är det viktigaste i 
återkopplingen, att dom ska känna själva att dom vet vad dom gör 
och vilken  nivå dom gör det på och vad det är som dom har uppnått, 
vad det är som dom inte har uppnått och det är ju på nåt sätt 
grunden i skolan, det ska inte vara nåt hokus pokus (Klas, intervju). 

Det är eleven och elevens lärande som står i centrum och att det är 

eleven själv som ska ta ansvar för sitt lärande, menar Klas. Den 

intention som Klas säger sig ha med sin återkoppling utgår från just 

det, ”Äg ditt lärande”. Det är själva kärnan i Klas tal om sin 

återkoppling. Att få till samtal runt uppgifter, kunskapskrav, betyg 

och måluppfyllelse är kärnan i hans intention med återkoppling. 

Fokus ska ligga mer på det eleven gör, än inte gör, och att det handlar 

om att stärka självbilden hos eleverna. Just att stärka självbilden 

menar Klas är en av skolans viktigaste uppgifter och det är något som 

han vill ska genomsyra den återkoppling som han ger sina elever.  

 

Sammanfattning Klas 

Det är tydligt i Klas tal om sin återkoppling att intentionen är att 

stärka elevens självkänsla och på så sätt även stärka och utveckla 

elevens lärande. Klas tanke är att eleven ska bli ägare av sin 

lärandeprocess och använda läraren som ett av flera verktyg för att ta 



 

64 

 

sig mot sina mål. För även om Klas pratar om betygsnivåer och vad 

som uppnåtts på enskilda uppgifter med sina elever, så ingår det i ett 

sammanhang där eleverna med olika verktyg och pusselbitar tar sig 

mot målet. Klas menar att hur man uttrycker sig och förhåller sig till 

återkoppling är viktigt för att nå önskad effekt. 

  

I Klas tal om sin återkoppling överlappar de båda kategorierna 

Lärprocess i fokus och Elevens självstyrning i fokus varandra. Han 

menar att lärandet är en pågående process för individen, men att 

lärandet också är något som görs tillsammans med läraren eller 

kamraterna och denna process vill han med sin återkoppling vara ett 

aktivt redskap i. Som jag tolkar det är hans intention med 

återkoppling att den ska vara framåtsyftande och ska utveckla 

färdigheter och i den processen ska elevens självstyrning vara 

drivkraften, där eleven söker återkoppling och tar avstamp i tidigare 

återkoppling. ”Samtal, ökad förståelse och måluppfyllelse”(Klas, 

intervju) skriver Klas på en av lapparna på föreställningskartan. Det 

är något som han menar hör ihop och utgör grunden för det övriga 

arbetet med bedömning och återkoppling. Hans intention och 

ambition är att få in det i det dagliga arbetet tillsammans med 

eleverna. Eleven ska lära sig att ta ansvar för sitt lärande och använda 

läraren som redskap för att nå sina mål och det ska vara en ständigt 

pågående process.  

 

Eriks uttalade intention med sin återkoppling 

Det är egentligen inte mycket av Eriks tal om återkoppling som 

handlar om intentioner med den givna återkopplingen. Det man kan 

se är att det i hans tal om återkoppling finns en skillnad mellan 

intention och hur han menar att det praktiskt fungerar. 

 

Med uppgift i fokus  

Något som är viktigt för Erik och som han vill ska fungera är den 

direkta återkopplingen i klassrummet. Han nämner dialogen som 
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något viktigt och att han som lärare ska finnas tillgänglig, svara på 

frågor och bekräfta eleverna. Det är en viktig del att eleverna ska 

kunna jobba med uppgifter och lösa dem. Erik menar också att tanken 

med att använda matriser är en strävan att utgå från det som 

uppnåtts för att kunna ange förbättringsmöjligheter.  

 

Med betyg i fokus 

Erik arbetar mycket med bedömningsmatriser och en av de viktigaste 

intentionerna med dem är att säkerställa en likvärdig bedömning. Det 

är en fråga om rättssäkerhet, menar han. Hans uttalade intention är 

att bli så rättvis som möjligt i betygsättningen. 

 

Med lärprocess i fokus 

Ett dominerande drag i Eriks tal om sin återkoppling är en vilja att ha 

lärprocessen i fokus. Det blir tydligt när Erik berättar hur han gör och 

varför han gör som han gör i sin återkoppling, att han vill utveckla 

den och få lärprocessen i fokus. Erik uttrycker en önskan om att 

kunna jobba mer interaktivt för att utveckla elevernas lärprocess och 

där dialogen är viktig. Han nämner också en mäster-lärlingsmodell i 

samband med dialogen. Där är han ett verktyg för att eleven, 

lärlingen, ska komma vidare och utveckla sitt lärande. 

Något annat som är framträdande vad det gäller Eriks uttalade 

intention med återkoppling är en vilja att utveckla elevernas 

begreppsförståelse, både vad det gäller att förstå begreppen i 

kunskapskraven, men också att kunna tillämpa och förstå viktiga 

begrepp och färdigheter i ämnet. Erik säger att han och den 

ämneskollega som han samarbetar med överväger att lämna ut en 

mall för vad man menar med ”översiktligt”, ”nyanserat” och 

”utförligt” innan ett prov. Hittills har de bara gjort det när provet är 

rättat och klart. Ambitionen är att när eleverna följer ett 

nyhetsprogram, ska de förstå vad det handlar om, förstå 

”samhällsspråket”. Det finns många centrala begrepp i 

samhällskunskapen, menar Erik och att få dessa att genomsyra 

återkopplingen utvecklar lärprocessen.  
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Med självstyrning i fokus 

Inget av Eriks tal om sin återkoppling hamnar i denna kategori. 

 

Sammanfattning Erik 

Lärprocessen står i fokus i Eriks tal om sin återkoppling till eleverna. 

Utgångspunkten för arbetet blir nästan alltid uppgiftsfokuserat, men 

han strävar mot att få ett mer interaktivt och dialogiskt samspel med 

eleverna för att de ska utveckla sitt lärande. Något som är 

framträdande i Eriks tal om sin återkoppling, är vikten av 

begreppsförståelse för att komma vidare och ”förstå” 

samhällskunskap. 

 

Lärarnas tal om hur de återkopplar till eleverna  

 

 Klas´ tal om hur han återkopplar till eleverna 

När Klas talar om sin återkoppling till eleverna står eleven och 

elevens lärande i centrum. Ämnesplaner, kunskapskrav och 

schemaläggning är aspekter som styr och påverkar undervisningen, 

men det viktigaste för Klas är att sätta eleven och dennes lärprocess i 

fokus. 

 

Med uppgift i fokus 

När återkopplingen har uppgift i fokus handlar det ofta om muntlig 

och direkt återkoppling, säger Klas. Den typen av återkoppling sker 

främst under arbetets gång, när man jobbar med en enskild uppgift 

eller arbetsområde. Klas säger att han finns tillgänglig för att kunna 

ge direkt återkoppling när eleverna eventuellt kör fast, eller behöver 

stärkas i att de är på rätt väg. Det kan också handla om att eleverna 

skickar frågor eller texter till honom med e-post under tiden de 
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arbetar med en uppgift och även då är det för att få bekräftat om man 

gör rätt eller fel, om det krävs mer och så vidare. Intentionen att vara 

ett ”bollplank” omsätts i handling och är en viktig del av jobbet för 

Klas: ”Jag tror det kan ge väldigt mycket att pusha dom framåt på nåt 

sätt”, men i nästa mening säger han att: ”Dom som vill bolla med mig 

skulle inte behöva göra det för dom är redan högpresterande” (Klas, 

intervju). Dock fyller den här möjligheten en viktig funktion i att 

bekräfta att eleven är på rätt väg med sin uppgift, menar han. 

Eleverna själva är väldigt uppgiftsfokuserade, säger Klas och genom 

att vara det där ”bollplanket” minskar deras stress och press, tror han. 

När eleverna ska bedöma sina egna eller en klasskamrats uppgifter 

hamnar de ofta helt med fokus på uppgiftens beskaffenhet i rätt eller 

fel svar och gärna på det som är ”fel” och fattas: ”…i sitt eget arbete är 

de totalt värdelösa”, säger Klas om elevernas förmåga att värdera sina 

prestationer (Klas, intervju).  

 

Med betyg i fokus 

Betyget är i fokus framför allt i mentorsamtalet, menar Klas. 

Återkopplingen utgör då ett betygsliknande omdöme som summerar 

det som hittills har gjorts i samhällskunskap och i andra ämnen. Det 

kan i praktiken innebära att eleverna får ut ett papper där det står en 

betygsbokstav som indikerar vilken nivå de betygsmässigt befinner sig 

på just då. Klas säger att det här är något de talar mycket om bland 

lärarna på skolan och en del menar att man inte ska prata betyg 

förrän kursen ska avslutas. Ingen sådan ”hokus pokus-grej”, menar 

Klas. Eleverna har rätt att veta vilken nivå de befinner sig på. Den här 

typen av återkoppling kan eleverna få regelbundet under kursens 

gång, både muntligt och skriftligt, menar han.  

Klas berättar också att han i början av en kurs gör en preliminär plan 

över redovisningar och inlämningsuppgifter där det finns tid för 

komplettering innan kursen är slut om man vill visa på kunskapskrav 

som man kanske inte riktigt nått upp till. Det blir i slutet på en 

formativ process när det man gjort ska summeras till ett betyg. Till 

sist är det betyget som är helt i fokus, enligt Klas. 
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Med lärprocess i fokus 

I Klas tal om hur han återkopplar till sina elever är det svårt att 

urskilja vad som har lärprocess i fokus och vad som hör till elevens 

självstyrning, då dessa kategorier helt klart överlappar varandra i Klas 

tal om sitt arbete med återkopplingen. 

 I mentorsamtalen är betyget i fokus och Klas vill inte att det ska vara 

en ”hokus pokus-grej”. En av Klas uttalade strategier för att stärka 

elevens egen lärprocess är att de själva vid mentorsamtalen ska 

berätta för honom hur de ligger till i de olika ämnena och vad nästa 

steg är för att ta sig mot sina mål. De ska helt enkelt själva ta ansvar 

för den processen. Han vill alltså att de utgår från den summativa 

bedömningen och arbetar mot sina mål utifrån den, men att det är en 

del i helheten.  

Klas arbetar också mycket med förmågor och begrepp i sin 

återkoppling, både rent ämnesmässigt och för att utveckla dessa sidor 

hos eleverna. Han menar att det inte hjälper eller räcker att han har 

sin bild klar över vad det innebär att vara ”nyanserad” och försöka 

förmedla den bilden. Eleverna måste förstå och själva ”sätta ord på” 

vad det är och betyder. Detta jobbar Klas mycket med, enligt egen 

uppgift, och han ser det som ett pågående utvecklingsarbete. Det 

arbetet sker genom samtal, där Klas sitter tillsammans med eleverna i 

små grupper och diskuterar vad som är nyanserat i ett arbete, varför 

det är det eller vad som gör att det inte kan anses nyanserat.  Klas 

menar att det är en inskolningsprocess här, att det tar tid att lära sig 

se annat än bara faktafel i texterna. Det händer att eleverna får börja 

”träna” på att läsa avpersonifierade uppgifter för att våga diskutera de 

personliga texterna med varandra och med honom. Texterna läses 

utifrån uppgiftens syfte och med de kunskapskrav som finns, enligt 

Klas.  

Klas berättar att han kontinuerligt har individuella samtal med 

återkoppling som har till syfte att stärka eleven i dennes lärprocess. 

Det är inte sällan som elever i samtal om en uppgift är överens med 

Klas om att den är ”utförlig” men sedan muntligt redogör för vad som 

skulle göra uppgiften ”utförlig och nyanserad”. Dessa individuella 

samtal är viktiga verktyg för att utveckla färdigheter och förmågor hos 

eleverna.  
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Klas berättar också hur de efter en muntlig redovisning kunde 

jämföra med tidigare muntliga presentationer och själva se hur de 

hade utvecklats. Återkopplingen blickar således bakåt för att eleven 

ska få syn på sin utveckling och sedan utvecklas den ytterligare och 

blir framåtsyftande när man tar avstamp i den utförda presentationen 

och ser mot nästa:  

Eleverna frågar ofta om de ska göra om en uppgift men jag vill hellre 
att de tänker på det till nästa gång, till nästa uppgift (Klas, intervju). 

 

Med elevens självstyrning i fokus 

I den uttryckta synen på elevens självstyrning ligger, menar jag, 

kärnan i det som Klas uttrycker som ”äg ditt lärande”.  I Klas arbete 

med att få eleverna till ägare över sin egen lärprocess använder han 

sig mycket av själv- och kamratbedömning. För Klas är det en viktig 

pusselbit för att eleverna själva ska kunna styra och driva på sin 

arbetsprocess.  

Klas lägger mycket tid på detta när eleverna börjar hos honom i ettan 

i samhällskunskapskursen. Det kräver inskolning och det möter 

motstånd, men han gissar att över hälften av hans elever läser och 

kommenterar varandras uppgifter även när det inte längre är ett krav 

från honom. Även här är samtalet viktigt i återkopplingen och han 

sitter gärna i både grupp- och individuella samtal om deras själv- och 

kamratbedömningar.  

Just samtalet tillsammans med eleverna är något som Klas 

återkommer till flera gånger. Han menar att det fyller en oerhört 

viktig funktion för att utveckla förståelsen och förmågor och då också 

utveckla en självinsikt. Det är viktigt menar han för att stärka 

elevernas tilltro till sig själva, något som Klas menar är en av skolans 

viktigaste uppgifter. 
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Övrigt Klas 

En hel del av det Klas tar upp i sitt tal om återkoppling kategoriseras 

som övrigt. I materialet framträder en rad faktorer som påverkar hur 

Klas uppfattar att återkopplingen fungerar och tas emot av eleverna.  

I Klas tal om bedömning och återkoppling är relationen till eleverna 

central. Han säger sig själv jobba hårt på att skapa relationer med sina 

elever och vill gärna ha en direkt återkoppling och dialog med dem. 

Knutet till relationsbygget är inskolning till att kunna hantera själv- 

och kamratbedömningar, något som han tycker är en bra grund för att 

utveckla elevens eget lärande. Att ta ansvar för sin egen inlärning och 

utveckling trycker Klas hårt på. 

Klas tar också upp klassrumsklimatet som en viktig faktor för att 

återkopplingen ska fungera optimalt. Arbetet med själv- och 

kamratbedömning fungerar olika bra i olika klasser. I vissa klasser 

upplever Klas att många är rädda för att ”blotta sig” och misslyckas 

och man vill inte visa sina klasskamrater vad man har gjort. Han 

menar också att klassrumsklimatet är viktigt för att han ska kunna 

jobba med individuell återkoppling på lektionstid. Det kräver ibland 

att eleverna jobbar med det de ska även om han inte är i klassrummet, 

utan sitter i ett grupprum och pratar med en enskild elev.  

Något som Klas uppfattar som ett problem och som försvårar det 

formativa arbetet, är att lärarna på skolan inte arbetar med 

återkoppling på ett enhetligt sätt och att vissa lärare inte återkopplar 

alls till eleverna om hur de presterar utifrån de mål som finns. Han 

menar att: 

 ”många av dom här eleverna är ju duktigare på att resonera kring bedömning än 
vad mina kollegor är, skulle jag vilja säga” (Klas intervju). 

 Skolan använder lärplattformen It´s learning för att kommunicera 

med eleverna, men lärarna på skolan använder lärplattformen olika, 

ibland inte alls och det skapar problem för eleverna. Klas menar att 

lärarna är ett verktyg som eleverna ska använda för att nå sina mål, 

vilket alla lärare inte ställer upp på, enligt honom.  

Klas jämför också hur flickor och pojkar generellt förhåller sig till sin 

inlärning och kunskap. Han menar att flickor generellt underskattar 
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sina prestationer, istället så fastnar de i vad de inte gör eller gjort, 

medan pojkar generellt tenderar att överskatta sin förmåga. De som 

använder honom och själv- och kamratbedömning menar han, skulle 

klara skolan bra ändå. Det är de som bäst skulle behöva ”hjälpen”, 

som individuell återkoppling och kamratbedömning, som är svårast 

att nå.  

Klas pratar också om hur formativ- och summativ återkoppling 

samverkar; att han och eleverna summerar de arbeten som görs, men 

använder den återkopplingen formativt för att komma vidare mot 

slutmålet. Det finns en arbetsplan som ger eleverna möjlighet att 

lämna in och göra olika redovisningar för att ha en rimlig chans att 

visa var på bedömningskartan de befinner sig i förhållande till 

kunskapskraven (flera gånger) innan betygen sätts, för att ha en chans 

att nå de mål som de själva vill nå (Klas, intervju).  

 

De fem nyckelstrategierna i Klas tal om hur han återkopplar till 

eleverna 

I Klas tal om sin återkoppling till eleverna, återfinns alla fem 

nyckelstrategier och de överlappar de bedömningskategorier som 

använts för att kategorisera materialet.  

 

Kommunikation 

Kommunikation, som här handlar om att kommunicera målen, är 

genomgående i Klas tal om vad han gör som handlar om återkoppling. 

I kategorin Uppgift i fokus, som handlar om återkoppling riktad mot 

den pågående uppgiften är kommunikationen om målen med, både 

på pågående uppgift, men också mot slutmålet. Klas agerar som 

bollplank, där eleverna kan använda honom för att förstå både 

uppgiften och målen och på så sätt ta sig vidare:  

Men i det här så finns det ju också en process där jag är med och 
bedömer arbetena för jag har ju alltid erbjudande om att jag läser 
korta stycken, jag läser långa stycken och jag läser hela arbeten, säg 
till vad det är du känner dig osäker på så kan vi ta en diskussion kring 
vad du kan göra mer kring det (Klas, intervju). 
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I kategorin Betyg i fokus, använder Klas betygsliknande omdömen för 

att kommunicera hur eleverna ligger till i förhållande till slutmålen. 

Dessa summativa omdömen används formativt för att ge vägledning 

mot slutmålet. Klas poängterar vikten av att samtala runt dessa 

omdömen, så att eleverna förstår och delar helhetsbilden.  

När det gäller återkoppling som kategoriseras som Lärprocess i fokus 

och Självstyrning i fokus är kommunikationen runt målen 

genomgående och kräver att eleverna förstår och delar dessa. Klas 

arbetar kontinuerligt med att utveckla elevernas förmåga att förstå 

begreppen i kunskapskraven, och i ämnet, och de mål som de arbetar 

mot. För Klas är det också viktigt att eleverna själva ska styra och 

driva sin lärprocess och sitt arbete och det kräver att man förstår vilka 

mål man arbetar mot.  

Klas återkommer flera gånger under intervjun till samtalen och 

relationen till eleverna, både individuella och i grupp, som handlar 

om att kommunicera målen. Det är tydligt att relationsbygget som 

Klas talar om, är starkt kopplat till en väl fungerande kommunikation. 

 

Uppgifter som lockar fram elevernas förmågor 

I materialet från Klas finns inga enskilda uppgifter att utgå ifrån. 

Däremot, i sitt tal om återkoppling, beskriver han arbetsuppgifter i 

samhällskunskap och hur han använder dem. Uppgifter som ska ge 

eleverna chansen att visa sina kunskaper, förmågor och färdigheter 

mot de kunskapskrav som finns i ämnet och som återkommer i flera 

uppgifter och ger eleverna chans att utvecklas och pröva mot 

kunskapskraven vid flera tillfällen. 

 

Konstruktiv och framåtsyftande återkoppling 

Idén om en konstruktiv och framåtsyftande återkoppling är 

genomgående i Klas tal om sin återkoppling till eleverna. Även om 

återkopplingen är uppgiftsfokuserad, eller med betyg i fokus, framförs 

den i en kontext och återkopplingen har sikte på slutmålet. Ska den 

konstruktiva och framåtsyftande återkopplingen fungera, krävs också 
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att kommunikationen om målen fungerar, vilket i sin tur påverkar 

den återkoppling som kategoriseras i Lärprocess i fokus och Elevens 

självstyrning i fokus, vilket är tydligt att det gör i Klas tal om 

återkoppling till eleverna.  

 

Förmå eleven att ta ansvar för sitt eget lärande och Aktivera 

eleverna som resurser för varandra  

Dessa två nyckelstrategier är nästa identiska med kategorierna 

Lärprocess i fokus och Elevens självstyrning i fokus, vilka är de två 

kategorier som är mest framträdande i Klas tal om återkoppling till 

eleverna. För att eleverna ska kunna ta ansvar för sitt eget lärande och 

kunna agera som resurser för varandra, måste de andra 

nyckelstrategierna fungera, menar Klas. 

 

Sammanfattning Klas 

I Klas tal om hur han återkopplar till eleverna framträder bilden av en 

process som skapar en helhet med allt det han gör i sin undervisning 

och där relationen och kommunikationen med eleverna är i centrum. 

Om återkopplingen är uppgiftsfokuserad och anger uppnående och 

förbättringsmöjligheter, bygger han på och involverar eleven själv i 

den återkopplingen. Eleven avkrävs helt enkelt information om både 

uppgiften och vad som eventuellt fattas, så att den återkopplingen i 

förlängningen blir en del av den återkoppling som i studien kan 

kategoriseras som Lärprocess i fokus och Elevens självstyrning i 

fokus. När Klas talar om betyg i sin återkoppling tolkar jag det som att 

han vill köra med öppna kort med sina elever. De ska veta hur de 

ligger till i förhållande till de mål som finns och som de vill nå. 

Däremot är det tydligt att betyget sätts när kursen är slut och inte 

förrän då. Det betygsprat som Klas har med sina elever under kursens 

gång är lägesrapporter och används formativt; det avser inte 

fastställda betyg.  

Kommunikation om målen är genomgående i Klas tal om sin 

återkoppling till eleverna, vilket gör att återkoppling som 

kategoriseras som uppgiftsfokuserad eller betygsfokuserad, inte blir 
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summativ, utan används formativt. Klas lägger mycket arbete på att 

han och eleverna ska ha en samsyn på innehållet i målen och vägen 

dit och kommunikationen är a och o i det arbetet.  

 

Eriks tal om hur han återkopplar till eleverna 

Det faktum att gymnasieskolan har ett kursutformat system, där betyg 

sätts efter varje avslutad kurs, är något som styr Eriks undervisning 

och bedömning, det framträder tydligt i hans tal om sin återkoppling 

till eleverna. Återkopplingen domineras av att ha Uppgift i fokus och 

Betyg i fokus. Det finns dock tendenser till att återkopplingen drar 

mot att ha Lärprocessen i fokus. 

 

Med uppgift i fokus  

Eriks återkoppling blir ofta uppgiftsfokuserad eftersom ämnet i sig 

har den utformningen. Han menar att ämnet blir uppdelat i 

arbetsområden som man arbetar med. Det gäller framför allt kursen 

Sh1b.7 Varje arbetsområde utvärderas och det sker oftast i form av ett 

traditionellt skriftligt prov.8 Något Erik och några av hans kollegor 

har jobbat mycket med, är att ta fram en bedömningsmatris för att 

utvärdera vad eleverna kan. Det främsta syftet med den är att få en så 

likvärdig bedömning som möjligt, något som Erik tycker är mycket 

viktigt. För lärarna blir det lättare och tydligare med en enhetlig 

matris, menar Erik, men tror samtidigt inte att eleverna tycker det. 

Matrisen är ett sätt att försöka kommunicera målen och få eleverna 

att förstå och dela dem, menar Erik. Det blir tydligt för läraren var 

eleven är i sitt lärande och att vägen till målet är att kunna utveckla 

sina förmågor som matrisen fångar upp. Erik säger att matrisen inte 

ligger på Fronter innan provet, men funderar på om den inte behöver 

                                                

7 I den kursutformade gymnasieskolan läser elever som går på samhällsprogrammet flera 
kurser i samhällskunskap. Den första heter samhällskunskap 1b, Sh1b. Den kursen läser 
alla elever som går på ett av de högskoleförberedande programmen. 

8 Med ett traditionellt skriftligt prov avses ett prov som genomförs på av läraren bestämd 
tid, vid ett och samma tillfälle för samtliga elever. Det kan vara prov som genomförs på ett 
lektionstillfälle, eller ibland under ett längre pass. 
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göra det. Erik använder genomgående matrisen med bedömningsmall 

i de olika arbetsområden som han arbetar med.9 Som Erik beskriver 

bedömningsmallen blir den väldigt uppgiftsfokuserad, med rätt eller 

fel och vad som fattas. Samtidigt är den utformad så att den går att 

tillämpa på andra uppgifter också, kommentarerna kan bli 

generaliserbara till andra uppgifter. Hela upplägget är provcentrerat. 

 

Anger uppnående och förbättringar 

På det sätt matrisen och bedömningsmallen används gör att den 

uppgiftsfokuserade återkopplingen överlappar kategorin Anger 

uppnående och förbättringar. Matrisen anger vad som uppnåtts och 

vad som kan förbättras och det görs med hjälp av ett poängsystem 

som lärarna har utformat. Erik säger att det gör det tydligt för eleven 

vilka kunskapskrav som har uppnåtts. I den här processen drar 

återkopplingen också lite åt att ha Lärprocess i fokus, när man lyfter 

begreppsförståelse, förståelse av sammanhang och färdigheter. Erik 

läser högt ett exempel på hur matrisen och bedömningsmallen är 

utformad: 

Generellt behöver du utveckla alla dina delar. Fler orsaker, 
konsekvenser, lösningar. Du tar upp arbetskraft som 
produktionsfaktor men fördjupar inte ditt resonemang kring hur 
tillväxt, BNP och produktionsfaktorer hänger ihop…För framtiden, 
arbeta med begrepp, utan begreppsförståelse … (Erik, intervju). 

Återkopplingen är dock enkelriktad och vi vet inte hur elevens 

respons är, därför kategoriseras återkopplingen i denna kategori. 

 

Med betyg i fokus 

Hur Erik ser på ämnet samhällskunskap tar sig uttryck i den 

återkoppling som kan kategoriseras som Betyg i fokus. Han säger att 

som han upplever att samhällskunskapsämnet är uppbyggt, av olika 

arbetsområden, utvärderas och summeras varje arbetsområde under 

                                                

9 Jag redogör för matrisen och bedömningsmallen mer ingående när resultatet av den 
skriftliga återkopplingen redovisas. 
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kursen gång. Erik menar att den formativa bedömningen blir svår att 

genomföra och att det istället blir en summativ bedömning och 

återkoppling. Ämnet blir ett hinder för att jobba formativt. Detta 

påverkar också elevernas vilja att ”blotta” sig, som han uttrycker det. 

Man vill inte visa sig okunnig och håller därför hellre tyst än ställer 

”dumma frågor” med risk för att få ett sämre betyg, menar Erik. 

Vid de så kallade mitterminskonferenserna skrivs betygsnivåer som 

anger hur eleven ligger till i de olika ämnena. Det finns möjligheter att 

skriva korta kommentarer och informationen kommer eleverna till 

del direkt, tack vare att man använder lärplattformen Fronter. 

Kommentarerna är standardiserade. Det är även genom Fronter som 

man använder matris och bedömningsmall och de anger vilken 

betygsnivå eleven har presterat på, säger Erik.  

 

Med lärprocess i fokus 

Som nämnts ovan så överlappar Eriks tal om sin återkoppling flera 

olika återkopplingskategorier. Det finns dock inget i Eriks tal om hur 

han arbetar med sin återkoppling som kan kategoriseras som 

Lärprocess i fokus. Erik ger dock uttryck för en vilja att med sin 

återkoppling sträva åt det här hållet.  

 

Med elevens självstyrning i fokus 

Inget av det Erik berättar om av arbetet med återkopplingen hamnar i 

den här kategorin. 

 

Övrigt Erik 

Även i Eriks tal om återkoppling är det en hel del som kan 

kategoriseras som Övrigt och, liksom hos Klas, framträder en rad av 

faktorer som påverkar hur Erik uppfattar att återkopplingen fungerar 

och tas emot av eleverna.  
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Erik börjar sin ”tankekarta” med att prata om relationer och vikten av 

ett relationsbygge med eleverna som en förutsättning för att 

återkopplingen till eleverna ska fungera. Han ger exempel med 

undervisning och klassrumssituationer:  

Jag kan ju börja med själva undervisningen här, där man träffar 
eleverna och skapar relationer, där man försöker ha relationer så att 
man kan få dialog och samtal i klassrummet, med muntlig, direkt 
återkoppling utifrån det vi pratar om (Erik, intervju). 

Erik menar att antalet klasser, kanske främst nya klasser, spelar en 

stor roll i hur relationsbyggandet lyckas. Har man många klasser, och 

många nya klasser, är det svårt att skapa relationer med alla elever. 

Erik tycker att det är viktigt att använda tiden utanför klassrummet 

för att skapa relationer, när eleverna sitter i gemensamma utrymmen 

som rasthallen och i biblioteket. Det ger också de elever, som inte vill 

eller vågar ställa frågor i klassrummet, en chans att göra det. Det är 

också anledningen till att Eriks arbetslag har bestämt att dörren till 

deras arbetsrum, alltid ska stå öppen när någon av lärarna är där, 

något som inte är en självklarhet på skolan. De vill på det sättet bjuda 

in till spontan handledartid, då schemalagd handledartid har visat sig 

fungera dåligt, då eleverna inte utnyttjar tiden.  

Det kursutformade betygsystemet är också en faktor som Erik tror 

hämmar eleverna till att använda en formativ återkoppling. Han tror 

att vetskapen om att de blir betygsatta, hämmar dem i deras 

interaktion och benägenhet att ställa frågor. Man vill inte ”blotta sig”, 

säger han.  

Erik tycker också att betygsystemet är ett hinder för formativ 

bedömning. I ämnet samhällskunskap blir arbetsområden något som 

bockas av, vilket hindrar en formativ bedömning och sedan ska varje 

kurs avslutas och summeras med ett betyg. Det gör att man inte får ett 

långsiktigt perspektiv mot slutmålet. Det går inte att ”binda ihop” 

arbetsområdena till en helhet för eleverna, menar Erik.  

Erik tror inte heller att eleverna generellt läser återkoppling som de 

får. Han beskriver återkopplingen vid mitterminskonferensen, som 

ska ge en fingervisning om hur eleverna ligger till i respektive kurs 

och vad de behöver utveckla. Den återkopplingen tror han inte att 

eleverna tar till sig, eller ens läser.  
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Något som Erik också tycker hänger ihop med hur eleverna använder 

återkoppling, är motivation. Han upplever att vissa elever går på fel 

program: 

 Det fanns elever nu som började ettan på samhällsprogrammet, som 
ville stryka kursen Samhällskunskap1 (Erik, intervju). 

Många elever ser Samhällsprogrammet som en transportsträcka, utan 

något tydligt mål med studierna. Det gör dem omotiverade och 

påverkar hur de presterar, menar Erik.  

Inget av det Erik tar upp i sitt tal om bedömning och återkoppling, 

handlar om att eleverna kan vara en resurs för varandra. Elevens eget 

ansvar pratar han mycket om, oftast kopplat till brist på eget ansvar. 

Däremot talar Erik inte om någon ”inskolning”, som Klas gör, och han 

tycks inte avsätta tid för detta.  

 

De fem nyckelstrategierna i Eriks tal om hur han återkopplar till 

eleverna 

Kommunikation 

Det mesta av Eriks återkoppling är uppgiftsfokuserad och varje 

arbetsområde utvärderas, ofta i form av ett skriftligt prov. 

Kommunikationen om målen blir begränsad till målen för den 

enskilda uppgiften. När Erik använder matrisen och 

bedömningsmallen tenderar återkopplingen att hamna i kategorin 

Anger uppnående och förbättringar. Matrisen är ett sätt att 

kommunicera vad som uppnåtts och vad som är förbättrings- eller 

utvecklingsområden, men garanterar inte att eleven förstår vad målet 

med uppgiften eller kursen är. Återkopplingen är enkelriktad och 

därför vet inte Erik hur elevernas respons är. Även den återkoppling 

som kategoriseras som Med betyg i fokus, är enkelriktad och saknar 

kommunikation om målen. Det blir en summativ återkoppling som 

också fungerar summativt.  
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Uppgifter som lockar fram elevens förmågor 

Genom att genomgående arbeta med analysmodellen och begreppen 

orsaker-konsekvenser- lösningar och ha matrisen som stöd, finns 

möjligheter för eleverna att visa sina kunskaper och förmågor och då 

denna analysmodell används återkommande, finns 

utvecklingsmöjligheter, enligt Erik. Dock ses dessa uppgifter som 

separata arbetsområden och kommunikationen om helheten saknas. 

Men möjligheten för eleven att visa sina förmågor finns i 

arbetsuppgifterna.  

 

En konstruktiv och framåtsyftande återkoppling 

Genom bedömningsmatrisen ger Erik en konstruktiv återkoppling 

och den är till viss del framåtsyftande, men då kommunikation, enligt 

Erik, är enkelriktad saknas den kommunikation som behövs för att 

säkerställa att återkopplingen fungerar framåtsyftande.  

 

Förmå eleven att ta ansvar för sitt eget lärande och Aktivera 

eleverna som resurs för varandra 

Erik kämpar med att eleverna ska ta ansvar för sitt eget lärande, att de 

ska fråga efter det de saknar och fullfölja uppgifter som de får, men 

tycker själv att han får dålig respons. Erik arbetar, enligt sitt tal, inte 

alls med själv- eller kamratbedömning.  

 

Sammanfattning Erik 

I sitt tal om hur Erik återkopplar till eleverna, framträder en rad 

hinder för att en formativ bedömning ska vara möjlig. Det mesta av 

den återkoppling som Erik talar om, hamnar i kategorin Med uppgift i 

fokus och Med betyg i fokus. Erik har, tillsammans med sina kollegor 

i ämnet, utarbetat en bedömningsmatris, som skulle kunna ge 

förutsättningar för en fungerande formativ bedömning, men som blir 

uppgiftsfokuserad. Erik menar att det faktum att gymnasieskolan är 

kursutformad, betygsystemets utformning och ämnets karaktär, gör 
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det svårt att arbeta formativt. Att många elever är omotiverade och 

inte läser kommentarerna som de får på sina prov och arbeten, är 

också ett problem, enligt Erik.  

Den kommunikation som Erik har med sina elever, är 

uppgiftsfokuserad och det saknas en kommunikation om målen för 

kursen. Erik kämpar för att eleverna själva ska ta ansvar för sitt 

lärande, men upplever att han får dålig respons på det. 
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6 Lärarnas skriftliga återkoppling till eleverna 

I kontakten med lärarna bad jag om tillgång till skriftlig återkoppling 

som de kommunicerar till eleverna. Begäran var att få tillgång till all 

tillgänglig återkoppling. Mängden material jag fick tillgång till skiljer 

sig åt mellan lärarna. Den skriftliga återkopplingen till eleverna visar 

också på stor variation i karaktär och mängden kommentarer och 

informationsrikedomen i kommentarerna skiftar.  

 

Klas skriftliga återkoppling 

Från Klas fick jag två exempel på hur hans skriftliga återkoppling till 

eleverna kan ta sig uttryck. I materialet finns den återkoppling som 

han lämnar ut inför mentorsamtalen. Det utgörs av en A4 med kort 

information på, nedan kallat Skriftlig återkoppling 1 (se bilaga 1), 

samt ett lite mer informativt dokument som anger arbetsområden 

som man har jobbat med och återkoppling till eleven om vad som har 

uppnåtts på de olika arbetsområdena, nedan kallat Skriftlig 

återkoppling 2 (se bilaga 2). Återkopplingen domineras av att ha 

Betyg i fokus och Uppgift i fokus. När den skriftliga återkopplingen är 

uppgiftsfokuserad är den personligt riktad till mottagaren. De båda 

återkopplingsdokumenten redovisas var för sig nedan.  

 

Skriftlig återkoppling 1 

Det separata A4-dokument som eleverna får i samband med 

mentorsamtalet är en form av ”lägesrapport” och ska ses som ett 

underlag för det muntliga mentorsamtalet. 

 

Med uppgift i fokus 

Det finns inget i skriftlig återkoppling 1 som har Uppgift i fokus.  
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Med betyg i fokus 

All skriftlig återkoppling är betygsatt och detta A4-dokument 

domineras helt av att ha Betyg i fokus. Återkopplingen utgör 

information om hur den enskilde eleven ligger till betygsmässigt just 

då och de sparsamma kommentarer som förekommer är av 

postscript-karaktär och kommenterar egentligen inte betyget, utan 

vad eleven behöver arbeta med framöver. På A4-papperet finns 

förskrivna rubriker, där Klas sedan för hand har fyllt i betyg (se bilaga 

1). De utskrivna rubrikerna är: Mål, Analysförmåga, 

Informationshantering/källkritik, Redovisningsförmåga, 

Teorianalys, Att arbeta med under fortsättningen av kursen. Efter 

varje rubrik står en betygsbokstav, oftast helt utan kommentar, 

undantaget är efter  Att arbeta med under fortsättningen av kursen, 

som följs av en kortare personligt riktad kommentar.  

Här ges ett exempel på hur en sådan kommentar kan se ut: 

 

 Mål: A 

 Bedömning just nu: 

 Analysförmåga A 

 Informationshantering/källkritik A 

 Redovisningsförmåga C -> A 

 Teorianalys A 

 Att arbeta med under fortsättningen av kursen – 

Redovisa strukturerat =) 

Efter redovisning av uppgift 4 så kommer du att vara klar 

xxx och då kommer det att stå A i mina kurser eller hur!? 

(Klas, skriftlig återkoppling 1) 

 

Andra exempel på kommentarer kan vara: ”För att nå högre är det fr a 

källkritiken som behöver upp xx” eller ”Med en extra satsning på 
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Ekonomi (teorianalys) kan du nå högst xx” (Klas, skriftlig 

återkoppling 1). Kommentarerna används för att tydliggöra vad som 

fattas för att nå det betyg som är målet. Det kan också vara mer 

generella kommentarer som har syftet att förmå eleven att fortsätta 

kämpa: ”Fortsätt din positiva trend =)” eller ”Annars keep on =)” 

(Klas, skriftlig återkoppling 1). Dessa kommentarer används ofta i 

kombination med kommentarer som anger var svagheterna ligger.  

 

Med lärprocess i fokus 

Det finns inget i den skriftliga återkopplingen som kan kategoriseras 

Med lärprocess i fokus. 

 

Med elevens självstyrning i fokus 

Inget i den skriftliga återkoppling kan kategoriseras som Lärprocess i 

fokus. 

 

Skriftlig återkoppling 2 

Skriftlig återkoppling 2 är mer informativ än den föregående och 

utgörs av ett något längre dokument. Det här är ett dokument som 

uppdateras under kursens gång och lämnas ut kontinuerligt till 

eleverna. Dokumentet anger arbetsområden och uppgifter som de har 

arbetat med och kriterierna för de kunskapskrav som har bedömts i 

uppgifterna, samt kommentarer till dessa. Återkopplingen domineras 

av att ha Betyg i fokus men det finns även återkoppling i kategorin 

Uppgift i fokus. Överlappande till Uppgift i fokus finns vid några 

tillfällen återkoppling som har Lärprocess i fokus. Här finns även 

antydande kommentarer mot Elevens självstyrning men inga 

konkreta exempel. 

 

 

 



 

84 

 

Med uppgift i fokus och Anger uppnående och förbättringar 

En del av den skriftliga återkopplingen på arbetsområden och 

uppgifter innehåller återkoppling som klassificerats som Uppgift i 

fokus, men alltid i kombination med Betyg i fokus. Här finns angivet 

vilka kunskapskrav som bedömts i uppgiften och huruvida de har 

uppfyllts. Det kan vara kommentarer som:  

Jag tycker att du diskuterade utförligt och nyanserat (A) när det 
gäller Sveriges ekonomiska situation. Teorierna: säkerhet, nyanserat 
(A) (Klas, skriftlig återkoppling 2).  

 

Skriftligt: A – du tar upp många intressanta aspekter ur en nyanserad 
synvinkel. T ex att republikanerna attraherar såväl fattiga som rika 
(Klas, skriftlig återkoppling 2). 

Det är inte alltid som kommentarerna är neutrala i språket, utan 

ganska ofta är de personligt riktade: 

Muntligt: A! XX, du visade verkligen att du är välinsatt och du tog 
upp många infallsvinklar under samtalet (Klas, skriftlig återkoppling 
2). 

De kan också innehålla personligt riktade kommentarer med inslag 

om vad som kan förbättras: 

Jisses XX, vilket mästerverk du skapat.=) Du fångar verkligen upp 
många aspekter i din loggbok, du är nyanserad när du ser olika 
infallsvinklar. Jättekul att läsa dina egna reflektioner inlagda och det 
var väl tur att resultatet blev som det blev, nu när hela din själ – som 
du så poetiskt skriver;) önskade så. Däremot tycker jag att du, och i 
princip alla andra, kunde tänka lite mer på varför amerikaner tänker 
som de gör – utifrån historien (de sökte frihet och vill därför inte ha 
en stark stat a´la Europa => Obama är inte så populär som vi tycker 
att han borde vara). Bedömningen blir ändå… (Klas, skriftlig 
återkoppling 2). 

 

Med betyg i fokus 

Samtliga arbetsområden och uppgifter är betygsatta. Ibland är betyget 

utskrivet under de kriterier för kunskapskraven som är angivna och 

då bara med: ”Lärarbedömning: C” (Klas, skriftlig återkoppling 2). 

Det förekommer också att återkopplingen som har Betyg i fokus 

kombineras med Uppgift i fokus. Det kan också vara rent 
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betygslegitimerande kommentarer som: ”Lärarbedömning: C 

(välgrundade argument för ståndpunkter)” eller 

”Redovisningsförmåga – A (tydlig struktur och källhänvisningar)” 

(Klas, skriftlig återkoppling 2).  

 

Med lärprocess i fokus 

Den återkoppling som kan kategoriseras som ”lärprocess i fokus” är 

sparsamt förekommande i materialet och ingår uteslutande i 

återkoppling som hör hemma i kategorierna Uppgift i fokus och 

Betyg i fokus. Den har sin början i en uppgiftsfokuserad återkoppling, 

men utvecklas mot att ha lärprocessen i fokus. Här följer ett exempel: 

”För att utveckla analysen ytterligare kan du ta mer om vem? hur? 

varför? i fortsättningen (Klas, skriftlig återkoppling 2). 

 

Med elevens självstyrning i fokus 

Det finns ingen återkoppling i materialet som går att kategorisera som 

Självstyrning i fokus mer än kommentarer som antyder att själv- och 

kamratbedömning förekommer:  

I kamratbedömningen visar du också på välgrundade och nyanserade 
reflektioner angående källorna – kanonbra XX (Klas, skriftlig 
återkoppling 2). 

 

Jag håller med om din bedömning (utförligt=C). Dessutom visar du 
tydligt i din självbedömning att du har insikt i vad kunskapskraven 
innebär och motsvarar (C-A) (Klas, skriftlig återkoppling 2). 

 

Det finns också antydningar om att själv- och kamratbedömning inte 

har gjorts, med kommentarer om att kamrat- och självbedömning 

saknas.  
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Sammanfattning Klas 

Den skriftliga återkoppling som Klas bidrar med i den här studien är 

kortfattad och tagen ur sitt sammanhang inte särskilt informativ. Den 

skriftliga återkoppling som lämnas ut inför mentorsamtalen fungerar 

som en ”lägesrapport” och utgör ett underlag för det muntliga 

mentorsamtalet och har karaktären av Betyg i fokus. Det är en 

kortfattad information om hur den enskilde eleven ligger till 

betygsmässigt just då och var fokus behöver ligga framöver.  

Den andra typen av skriftlig återkoppling som Klas delger den här 

studien är något mer informativ. Det är ett dokument som uppdateras 

under kursens gång och som kontinuerligt lämnas ut till eleverna. 

Även återkopplingen i detta dokument har i huvudsak Betyg i fokus, 

men också återkoppling som kategoriseras Uppgift i fokus, med inslag 

som drar åt att ha Lärprocess i fokus och Elevens självstyrning i 

fokus. Återkopplingen i detta dokument är personligt riktad till den 

det berör, med mer personligt riktade kommentarer och lyfter vad 

som är bra, vad hen behöver tänka på och uppmuntran där det 

behövs.  

 

Eriks skriftliga återkoppling  

Det skriftliga material Erik bidrar med i studien utgörs av 

bedömningsunderlag för två uppgifter (prov) i samhällskunskap 

innehållande uppgift, rättningsmall och bedömningsmall (se bilaga 

3och 4). Bedömningsmallen är utformad som en matris, där de olika 

bedömningsgrunderna för uppgiften i förhållande till kunskapskraven 

är utskrivna. Ämneslaget, där Erik är sammankallande, har ”översatt” 

de olika betygsstegen i kunskapskraven till ett poängsystem som 

sammanfattas i en rättningsmall, i ett försök att komma så nära en 

rättvis bedömning av elevernas prestationer som möjligt och för att 

göra det begripligt för eleverna. Dessa lämnas ut till eleverna när 

arbetet eller provet är färdigbedömt för att de ska se vad som är 

bedömt och varför. I intervjun säger Erik att han och de andra lärarna 

i ämneslaget funderar på att ge eleverna tillgång till 

bedömningsmatrisen och rättningsmallen innan uppgiften ska göras, 

för att eleverna ska veta innan vad som krävs för att nå ett visst betyg. 
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Än så länge får de den efter avslutad uppgift. Nedan ser vi exempel på 

återkoppling kopplad till de specifika uppgifterna. 

 

Uppgift: Världen i media 

Återkopplingen domineras av att ha Uppgift i fokus och Anger 

uppnående och förbättringar, då bedömningsmatriserna är 

utformade efter de specifika uppgifterna. Det finns tendenser till att 

den uppgiftsfokuserade återkopplingen drar sig mot att ha Lärprocess 

i fokus med en framåtsyftande återkoppling och det sker i form av 

kommentarer kopplade till bedömningsmatrisen.  

 

Med uppgift i fokus och Anger uppnående och förbättringar 

Grunden i den skriftliga återkoppling som Erik ger sina elever är 

uppgiftsfokuserad och kopplad till den bedömningsmatris och 

rättningsmall som beskrivits inledningsvis. I uppgiften ”Världen i 

media” vill Erik att eleverna ska ha reflekterat runt följande:  

Anger medias bild av omvärlden, Bifogar och hänvisar till eget 
statistiskt material, Diskuterar kring konsekvenser av nyhetsurvalet, 
Diskuterar vad som kan göras för en mer rättvis mediabild, Använder 
samhällsvetenskapliga begrepp och teorier och avslutar med 
Helhetsintryck (Erik, skriftlig återkoppling Världen i media). 

 I bedömningsmatrisen står dessa förmågor specificerade i relation till 

kunskapskraven för kursen och i rättningsmallen anger man i poäng 

för att markera om eleven har löst uppgiften och reflekterat 

”Översiktligt”, ”Utförligt” eller ”Nyanserat”. Detta kompletteras med 

Extra kommentarer och För framtiden. Extra kommentarerna är en 

blandning mellan standardiserade och individuella kommentarer med 

fokus på den specifika uppgiften och ibland vad som uppnåtts och vad 

som kan bli bättre.  

Elevexempel 1-3 är kommentarer till elevexempel som genomgående i 

rättningsmallen bedöms vara översiktliga: 
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Elev1: 

Extra kommentarer: 

Du har med de flesta delarna av uppgiften, men du behöver utveckla! 
Glöm inte att använda vetenskapliga begrepp och teorier som stärker 
det du skriver. Ditt lösningsförslag är ok, men om ett företag väljer 
mellan att tjäna pengar eller göra det bättre för mänskligheten är 
valet enkelt för företagen. 

För framtiden: Utveckla dina tankar och koppla till teorier (Erik, 
skriftlig återkoppling Världen i media). 

 

Kommentarerna är riktade till den specifika uppgiften, men är ganska 

allmänt hållna. Uppnåendet – de flesta delarna av uppgiften är med, 

men också en markering vad som kan göras bättre, nämligen utveckla 

dessa. Dock förekommer ingen vägledning vad eller hur detta ska ske. 

Konkreta förslag som ”Glöm inte att använda vetenskapliga begrepp 

och teorier som stärker det du skriver” förekommer, men det kan vara 

svårt att förstå vad som avses när det inte står i anslutning till det 

eleven har skrivit. Uppmaningen kan även tolkas som framåtsyftande, 

något att tänka på även vid andra uppgifter. Detsamma gäller 

uppmaningen ”För framtiden”.     

 

Elev 2: 

    Extra kommentarer: 

Du behöver utveckla vissa delar, t.ex. behöver du hänvisa till ditt 
statistiska material samt använda begrepp och teorier. Du skriver om 
redaktörens roll och i detta sammanhang kan du förslagsvis ta upp 
begreppet gatekeeper. Du kommer inte med några reella förslag på 
vad som kan göras för att ge en mer rättvis bild. 

För framtiden: 

Utveckla dina tankar och koppla till teorier (Erik, skriftlig 
återkoppling Världen i media). 

 

Kommentarerna till Elev 2 blir något mer konkreta med uppmaning 

att hänvisa till det statistiska materialet och eleven får också förslag 

på ett begrepp, gatekeeper, som kan användas. Dessa kommentarer 

gör återkopplingen ännu mer uppgiftsfokuserad med anvisningar om 
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vad som kan bli bättre. Båda elevexemplen visar på standardiserade 

kommentarer som till exempel ”Utveckla dina tankar och koppla till 

teorier” (Erik, skriftlig återkoppling Världen i media).  

 

Elev 3: 

Elevexempel 3 blir ännu mer konkret i den uppgiftsfokuserade 

återkopplingen. Efter en liknande uppmaning att utveckla och 

använda vetenskaplig begrepp och teorier, följer en något mer specifik 

kommentar på det som gjorts med tydlig vägledning om vad som kan 

förbättra arbetet ytterligare: 

 

Du har dragit många bra slutsatser som du på enkelt sätt kan koppla till 
teorier (Erik, skriftlig återkoppling Världen i media). 

 

Ett par elevarbeten har av Erik på några av bedömningsgrunderna 

bedömts vara översiktliga i rättningsmallen, elevexempel 4 och 5. 

Här blir Extra kommentarerna något mer individuella, men är 

fortfarande uppgiftsfokuserade och anger förbättringsområden 

 

Elev 4: 

Extra kommentarer: 

Du har med många intressanta delar och mycket teoretiskt 
resonemang, men behöver framöver sätta namn på teorier och 
teoretiker. Behöver även utveckla vissa delar för att få fler nyanser. 
Du påbörjar en tanke som du sedan kan utreda vidare. 

För framtiden: 

Utveckla dina tankar och koppla till teorier genom att ange teorier 
och teoretiker (Erik, skriftlig återkoppling Världen i media). 
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Elev 5: 

Extra kommentarer: 

Personligt och bra skrivet, men i detta sammanhang behöver du 
skriva mer ’vetenskapligt’ – referera till teorier, använd korrekta 
begrepp osv. Använd din statistik och hänvisa till dina tabeller! 

För framtiden: koppla till teorier (Erik, skriftlig återkoppling Världen 
i media ). 

Kommentarerna i elevexempel 4 och 5 är något mer förankrade i de 

individuella uppgifterna, men ger ingen närmare vägledning till var 

och hur till exempel teorier eller korrekta begrepp ska användas. 

Kommentaren ”För framtiden: koppla till teorier” är en ansats till 

framåtsyftande återkoppling, men ger inte tillräcklig information för 

att kunna klassificeras som framåtsyftande återkoppling, utan har 

istället karaktären av att ange förbättringar. 

Elevexempel 6 är den uppgift som bedömts med högst poäng i 

rättningsmallen. Här är kommentarerna mer individuellt utformade 

och det finns inte något av de mer standardiserade kommentarer som 

återfinns i de andra exemplen.  

Elev 6: 

Glöm inte rubrik och en inledning där du kort förklarar vad din 
undersökning går ut på – vilken vecka, vilken tidning o.s.v. Du 
använder teorierna på ett bra sätt – fortsätt med det. Skulle dock 
kunna utveckla vissa delar för att få in fler perspektiv och tighta till 
vissa delar så att du slipper upprepningar. Döp tabellerna och 
hänvisa till tabellnamnen (Erik, skriftlig återkoppling Världen i 
media). 

 

I det här exemplet finns inga kommentarer ”För framtiden”, men en 

”uppmaning” att fortsätta på inslaget spår som kan uppfattas som en 

ansats till en framåtsyftande återkoppling. I sammanhanget, som 

kommentarerna är utformade, tolkar jag det ändå som en 

uppgiftsfokuserad återkoppling som anger uppnående och 

förbättringar; att eleven använder teorierna på ett bra sätt i den här 

uppgiften och uppmanas att fortsätta blir för tunt för att räcka till vad 

jag bedömer som framåtsyftande återkoppling. Elev 6 har fått poäng 

för ”utförligt” på alla bedömningsgrunderna, men inget har bedömts 

vara ”nyanserat”. 
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Med betyg i fokus 

Inga betyg är utskrivna i bedömningsmaterialet, utan här använder 

Erik betygsliknande omdömen. I bedömnings- och rättningsmallen är 

kunskapskraven för de olika betygsstegen utskrivna. Erik använder de 

nyckelord som anger skillnaderna mellan de olika betygsstegen, 

”översiktligt”, ”utförligt” och ”nyanserat” men skriver inte att det 

motsvarar ett E, C och A.  

 

Med lärprocess i fokus 

Det finns inget i Eriks skriftliga återkoppling som kategoriseras 

Lärprocess i fokus. Som jag har beskrivit tidigare, så finns det 

ansatser till att ge en framåtsyftande återkoppling, bland annat 

genom att ange återkoppling ”För framtiden”. Jag gör dock den 

tolkningen att den återkopplingen blir alltför vag, för att anses vara en 

framåtsyftande återkoppling som sätter lärprocessen i centrum. Den 

återkopplingen får i sammanhanget istället karaktären av att ange 

förbättringar i den enskilda uppgiften. 

 

Med elevens självstyrning i fokus 

Inget i Eriks skriftliga återkoppling till eleverna hamnar i denna 

kategori. 

 

Uppgift: Samhällsekonomi 

Den andra uppgiften från Erik som ingår i studiens material handlar 

om Samhällsekonomi och upplägget är detsamma som 

medieuppgiften med uppgift, bedömnings- och rättningsmall. 

Bedömningsgrunderna är: Diskutera kring orsaker, Diskutera kring 

konsekvenser, Diskutera kring lösningar, Diskutera samband mellan 

privat ekonomi och samhällsekonomi och Helhetsintryck. I 

rättningsmallen är maxpoäng angivet vid de olika nivåerna för 
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kunskapskraven. Utgår man från resultatet så har den här uppgiften 

varit svår för eleverna. Av de tjugo elevexemplen jag har tagit del av, 

är det endast fem som har bedömts ha något som motsvarar 

”utförligt” i rättningsmallen. Femton av elevexemplaren bedöms 

enbart vara av ”översiktlig” karaktär.  

Till rättningsmallen följer även här extra kommentarer, i mallen 

benämnda ”Övriga anteckningar” och ”För framtiden”. 

Kommentarerna är standardiserade och skiljer sig inte alls, eller 

ytterst litet åt, mellan olika elever.   

 

Med uppgift i fokus 

Kommentarerna riktar sig till den utförda uppgiften och rör framför 

allt brister i hur eleverna har löst den. Det finns inga exempel från 

texten med för att förtydliga vad Erik avser med kommentarerna.  

 

I stort sett alla rättningsmallar där bedömningen genomgående är 

”översiktligt” ser ut som följer: 

Övriga anteckningar: 
Generellt behöver du utveckla alla delar, fler orsaker, konsekvenser 
och lösningar. Behöver även arbeta mer med fler perspektiv och fler 
teorier. Du tar upp arbetskraft som produktionsfaktor och nämner 
råvaror, men fördjupar inte ditt resonemang kring hut tillväxt, BNP 
och produktionsfaktorer hänger ihop. Skulle kunna utv kring 
strukturarbetslöshet och utb. o.s.v (Erik, skriftlig återkoppling 
Samhällsekonomi). 

Det som skiljer de olika elevexemplen åt är sista meningen, som kan 

se ut så här: 

Det finns fler lösningar t.ex. kring forskning, utbildning, statligt 
engagemang o.s.v. (Erik, skriftlig återkoppling Samhällsekonomi). 

Här finns också något exempel på en mer individuellt riktad 

kommentar, nedan markerad i fet stil, i den för övrigt standardiserade 

texten: 

Generellt behöver du utveckla alla delar, fler orsaker, konsekvenser 
och lösningar. Behöver även arbeta mer med fler perspektiv och fler 
teorier. Du tar upp arbetskraft som produktionsfaktor och nämner 
råvaror, men fördjupar inte ditt resonemang kring hut tillväxt, BNP 
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och produktionsfaktorer hänger ihop. Du skriver att regeringen 
ska bygga nya fabriker och utv. gamla, men förklarar inte 
hur detta ska gå till konkret. Skulle kunna utv kring 
strukturarbetslöshet och utb. o.s.v. (Erik, skriftlig återkoppling 
Samhällsekonomi). 

Återkopplingens utformning gör att jag tolkar den som 

Uppgiftsfokuserad med angivande av uppnående och framför allt 

förbättringsområden. Det kan tänkas att eleven nästa gång orsak – 

verkanmodellen används tänker på att utveckla den och ge fler 

exempel, men som återkopplingen är utformad här blir fokus snarare 

på det som gjorts eller inte gjorts.  

 

Med betyg i fokus 

Det finns inga betyg utskrivna i bedömningsmaterialet, utan här 

använder Erik betygsliknande omdömen. I bedömnings- och 

rättningsmallen är kunskapskraven för de olika betygsstegen 

utskrivna. Man använder nyckelord som anger skillnaderna mellan de 

olika betygsstegen, ”översiktligt”, ”utförligt” och ”nyanserat” men 

skriver inte att det motsvarar ett E, C och A.  

 

Med lärprocess i fokus 

Inget i Eriks skriftliga återkoppling till eleverna har Lärprocess i 

fokus. Som jag har beskrivit tidigare, så finns det ansatser till att ge en 

framåtsyftande återkoppling. Jag gör dock tolkningen att 

återkopplingen blir allt för vag, för att anses vara en framåtsyftande 

återkoppling som sätter lärprocessen i centrum. Den återkopplingen 

får i sammanhanget istället karaktären av att ange förbättringar i den 

enskilda uppgiften. 

 

Med elevens självstyrning i fokus 

Inget i Eriks skriftliga återkoppling till eleverna har Självstyrning i 

fokus. 
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Sammanfattning Erik 

Den skriftliga återkoppling Erik bidrar med i studien är mer 

omfattande än den Klas bidrar med. Eriks skriftliga återkoppling är 

framför allt uppgiftsfokuserad och utgår från en bedömningsmatris 

och rättningsmall som han och arbetslaget har utarbetat, där fokus 

ligger på innehållet och om eleven löst uppgiften, eller delar av den. 

Den återkopplingen kompletteras med en Extra kommentar och För 

framtiden, en blandning av standardiserade och individuella 

kommentarer om vad som uppnåtts och vad som kan bli bättre. 
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7 Elevernas erfarenheter av återkoppling 

Det är en ganska samstämmig bild av elevernas erfarenheter av 

återkoppling som kommer till uttryck i intervjuerna. Det gäller både 

när man uttrycker vad som är bra och mindre bra återkoppling och 

hur den ska kommuniceras. Enligt eleverna är bra återkoppling 

konkret och konstruktiv och ska ske i direkt kommunikation. Den 

sämsta återkopplingen är riktad mot person, eller består enbart av ett 

betyg utan kommentar.  

I intervjuerna talar eleverna om sin uppfattning av den återkoppling 

de får eller som de önskar få. Resultatet vad avser elevernas tal om sin 

erfarenhet och uppfattning av återkoppling presenteras utifrån de två 

analyssteg som har använts för att sortera och analysera materialet.  

Framställningen är disponerad så att under rubrikerna Elevernas tal 

om Vad i återkopplingen och Elevernas tal om Hur i återkopplingen 

redovisas det som tolkas som elevernas erfarenheter och 

uppfattningar runt dessa didaktiska frågor. Under rubriken 

Uppfattningar om innehållet i återkoppling redovisas resultatet från 

det andra steget i analysprocessen och den kategorisering som gjorts. 

Det resultatet presenteras under rubrikerna Utvärderande 

återkoppling och Beskrivande återkoppling. Tunstall och Gipps 

(1996) och Gamlem och Smith (2013) studier har inspirerat 

kategorisering och analys av materialet. 

Resultaten från de två skolor som ingår i studien redovisas var för sig. 

 

Didaktikens Vad? i elevernas tal om återkoppling 

Vad-frågan handlar om hur eleverna uppfattar innehållet eller bristen 

på innehåll i den återkoppling de får och hur det påverkar deras 

chanser att nå sina mål. 

 

Konstruktionsskolans elever 

En generell uppfattning som uttrycks bland de intervjuade eleverna är 

att innehållet i en bra återkoppling är ”konstruktiv” och ”konkret”. 

Får man respons på det man gör ger det ofta nya perspektiv, är en 
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vanlig uppfattning. En sådan kan vara att man får konkret 

återkoppling på vad som behöver utvecklas för att ett arbete ska bli 

”nyanserat”.10 Klara säger att ett bra sätt där återkoppling ger fler 

eller nya infallsvinklar är när Klas ställer frågor till arbetet.  Det 

menar hon innehållsmässigt är den bästa återkopplingen (Klara, 

intevju). Konstruktiv återkoppling måste vara kopplad till 

kunskapskraven, säger Karin. Det måste finnas ett konkret innehåll 

som är kopplat till de mål som finns:  

Det ska inte heller vara så att läraren ska kunna säga att jaa, enligt 
mig så tycker jag att det här är jättebra, men enligt kunskapskraven 
så ligger du på F-nivå, till exempel. För det ska hela tiden vara 
kopplat till kunskapskraven. Tycker läraren att det är bra så ska det 
vara för att det är bra enligt kunskapskraven, att man inte får som en 
falsk feedback (Karin, intervju).  

 

Med falsk återkoppling menar hon återkoppling som inte betyder 

något för måluppfyllelsen, utan bara är tomma, uppmuntrande ord. 

Kasper är inne på samma spår och säger att det är viktigt med beröm 

och en positiv ingång, men att det sedan måste finnas ett innehåll i 

återkopplingen som talar om vad som är bra, vad man behöver jobba 

mer med och varför. Eleverna är överens om att ”beröm utan 

innehåll” inte ger någonting. Det kan också vara beröm med 

hänvisning till vad som är bra, men som ändå uppfattas negativt. 

Klara ger ett exempel: 

Ja Klara, det här gjorde du bra för du gjorde det här och du gjorde 
det här eller bara säger att du och stryker under på mitt arbete till 
exempel att det här var bra, bra, bra [ ] men jag vet ju inte vad som 
fattas. För även om jag skriver ett A-arbete, så är det ju alltid något 
som kommer att fattas (Klara, intervju). 

 

Karolina går ett steg längre när hon pratar om innehållet i 

återkopplingen och nämner olika typer av återkoppling vars innehåll 

hjälper henne vidare mot målet. Det kan vara lektionsmaterial, 

                                                

10 Begreppet ”nyanserat” ingår i kunskapskraven för betyget A i samhällskunskap på 
gymnasiet. 
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anteckningar från föreläsningar, olika frågeställningar och ”gammal 

återkoppling”.  

Brist på innehåll i återkoppling pratar eleverna också om. Man 

upplever det som mycket negativt när lärare bara skriver ut ett betyg 

på ett arbete. Kalle kallar det dålig återkoppling och säger om betyg 

och matriser utan kommentarer: 

Den är väl snarare så att… det är väl mest bara att dom sätter betyg 
på den, bara satt betyg på det man skapat. Och inget mer snack om 
saken […]  eller fyller i fält i en matris, utan vidare kommentarer 
(Kalle, intervju). 

 

 Det ger inga nya perspektiv och utvecklar inte arbetet alls, menar 

han. 

 

Matrisskolans elever 

Vad-frågan handlar om innehållet i återkopplingen och hos de 

intervjuade eleverna även på Matrisskolan är den generella 

uppfattningen att återkoppling ska vara ”konstruktiv” och ”konkret”. 

Huruvida den är det eller inte har man till viss del olika åsikter om. 

En vanligt förekommande återkoppling på prov och 

inlämningsuppgifter som lämnas tillbaka till eleverna, är att läraren 

enbart sätter ett betyg. Den allmänna uppfattningen är att den formen 

av återkoppling inte är en återkoppling som gynnar lärandet:  

Oftast står det ett betyg. Vilket jag inte, jag tycker inte om att bara få 
ett betyg. För det kan man få av vissa lärare (Maja, intervju).  

Det är inget som utvecklar, menar Maja. Melker säger att 

återkopplingen oftast utgörs av ett betyg men att han gärna vill ha 

kommentarer:  

En del lärare har kommentarer men vissa dom bara skriver ut ett A 
till F. Egentligen så vill jag ju gärna att alla ska skriva en liten 
kommentar på vad man har gjort bra och så där. Så man vet vad man 
ska göra till nästa gång (Melker, intervju).  
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Eleverna vill ha ett innehåll i återkopplingen som gör att de kan 

”bättra” sig till nästa uppgift eller prov som ska göras. Maja sätter ord 

på hur hon definierar återkoppling: 

 Sååå hur återkoppling utvecklar mitt arbete är att jag får respons på 
mina uppgifter så får jag kritik eller beröm och då kan jag utvecklas 
på det sättet (Maja, intervju). 

 Hon säger att på uppgifter är det oftast en skriftlig kommentar: ”det 

är alltid nånting bra och nånting dåligt”. Just att få återkoppling i 

form av kommentarer på det man har gjort, är något som alla de 

intervjuade eleverna nämner.  

Malin tycker att återkopplingens innehåll även ska omfatta belöning 

för flit och engagemang från läraren. Det är något hon återkommer 

till flera gånger under intervjun. Även Marcus är inne på belöningar 

och menar att om läraren uppmuntrar eleverna med muntlig 

återkoppling under lektionstid, så ökar motivationen och lusten att 

prestera: 

Jag tänker att jag har en lärare som vill lära oss mycket saker men 
samtidigt kan ge oss belöningar när vi jobbar bra på lektionerna och 
är van vid ungdomar (Marcus, intervju). 

 

Didaktikens Hur? i elevernas tal om återkoppling 

Hur återkopplingen fungerar eller hur man vill att den ska fungera 

handlar om kommunikation eller brist på kommunikation mellan 

lärare och elev. Det finns också en tydlig koppling mellan 

kommunikation och relation; fungerar kommunikationen har man 

också en bra relation till läraren vilket är en viktig aspekt för eleverna 

när det gäller återkoppling 

 

Konstruktionsskolans elever 

När det gäller Klas så säger eleverna att han alltid återkopplar på 

uppgifter, både under arbetets gång och när en uppgift är klar. Den 

kommunikationen fungerar mycket bra men är kopplad till honom 

som person. Klas upplevs som unik på skolan. Klara säger att det är 



 

99 

 

bra att kunna få återkoppling under arbetets gång, som en vägledning 

att man är på rätt väg, men menar också att det hänger på läraren:  

Vissa anser att det är fusk, tycker ju vissa lärare att det är fusk att 
man ska få hjälp. Jag är rädd att det kommer att påverka min 
bedömning, att dom kommer att tänka att jaa, men jag hjälpte ju dig 
Klara (Klara, intervju). 

Den ”hjälpen” menar Klara, gör att man riskerar att få ett lägre betyg. 

Man känner också tydligt att många lärare inte vill kommunicera 

återkoppling under arbetets gång för att det blir ett extraarbete. 

Eleverna upplever att denna brist på kommunikation inte ger dem de 

verktyg de behöver för att nå sina mål, att man är begränsad om man 

ska jobba mot målen på egen hand.  

Kevin pratar om det positiva med att kunna få kontinuerlig 

återkoppling medan han jobbar med en uppgift och förtydligar att den 

återkopplingen kan vara både muntlig och skriftlig, även om han 

personligen föredrar det muntliga eftersom det inbjuder till dialog. 

Just dialogen är något som Kevin återkommer till flera gånger under 

intervjun och menar att när det blir en dialog runt innehållet, det är 

då arbetet och innehåll kan problematiseras:  

Man kommer inte fram nånstans med en lärare som bara accepterar 
det man säger och sen får man en bedömning efter det (Kevin, 
intervju). 

Om man vill ha återkoppling på en uppgift under arbetets gång eller ej 

är väldigt individuellt bland eleverna, men att möjligheten finns 

uppskattas. Kasper till exempel säger att återkoppling under 

pågående arbete inte är så viktigt för honom, men att det är skönt att 

veta att möjligheten finns. Karolina säger, när hon pratar om 

möjligheten att lämna arbeten till Klas för återkoppling under 

arbetsprocessen, att det krävs inskolning:  

I början, när jag började här, så tyckte jag att det var kaos i princip 
med alla svåra ord och begrepp som man inte förstod (Karolina, 
intervju).  

Hon ger exempel på vikten av inskolningsprocess med hjälp av 

användandet av matriser: 

Det är jättesvårt att veta utifrån en matris i början av året hur jag ska 
kunna nå mitt betyg utifrån bara några ord. Jag måste ju få förklarat 



 

100 

 

för mig vad dom betyder och sen gärna uppdatera det, för det är ju 
helt omöjligt att du kommer ihåg vad allt är (Karolina, intervju). 

 Karolina menar att fungerar inte kommunikationen så kommer det 

en bedömning precis innan betyget ska sättas och då är det försent att 

komplettera och visa att man kan. Man har då inte en chans att nå 

sina mål, enligt Karolina.  

I elevernas tal om återkoppling är det tydligt att kommunikationen 

hänger ihop med chanserna att nå sina mål. Att ha läraren som 

”bollplank” är det flera av dem som pratar om, att få återkoppling på 

att man är på rätt väg, om något behöver utvecklas och så vidare. När 

kommunikationen inte fungerar upplever eleverna att de inte får de 

verktyg som behövs för att komma vidare och att man blir begränsad 

om man ska jobba helt på egen hand. De intervjuade eleverna är 

också överens om att alla lärare inte vill ha den kommunikationen 

som Klas erbjuder. De upplever att en del lärare på skolan har för 

mycket att göra och inte hinner titta på ett arbete innan det är dags 

för inlämning. Det kan också vara som Klara uttrycker det, hon 

upplever att en del lärare tycker att det är ”fusk” om de återkopplar 

och på så sätt vägleder ett arbete under pågående arbetsprocess. 

Eleverna påtalar det negativa med att inte få en kontinuerlig 

återkoppling, att man inte får de verktyg som man behöver för att 

komma vidare med uppgiften och nå de mål som är satta. 

Det är tydligt i Konstruktionsskolans elevers tal om återkoppling att 

de menar att kommunikation, innehåll och syfte med återkopplingen 

hör ihop och samverkar och är viktiga verktyg för att de ska komma 

vidare med sina uppgifter och mot uppsatta mål. 

  

Matrisskolans elever 

Hur blir även hos Matrisskolans elever en fråga om kommunikation 

eller brist på kommunikation. Hur man upplever att denna 

kommunikation fungerar är lite olika. Vanligast är att återkopplingen 

och kommunikationen är skriftlig och att man får den när ett arbete 

är klart och läraren har gjort sin bedömning. På Matrisskolan 

använder man lärplattformen Fronter och där lägger Erik ut 

individuella bedömningsmatriser till eleverna. Maja pratar om 
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skriftlig återkoppling som kommer efter avslutat arbete och säger att 

matriser på Fronter är ett verktyg för det och flera av eleverna 

nämner detta förfarande vid intervjuerna. Några tycker att den 

kommunikationen fungerar bra, medan några andra inte tycker att 

det fungerar.  

Flera av eleverna uttrycker en önskan om mer muntlig 

kommunikation. Melker kopplar det till innehållsfrågan och säger: 

Det är ett önskemål från mig att alla ska ha det [individuella samtal]. 
Att alla ska ge lite personlig respons, vad som kan bli bättre (Melker, 
intervju). 

Den muntliga återkopplingen ska ske både under arbetets gång och 

vid återlämnandet av uppgiften eller provet. Samtidigt menar några 

av dem att man kan fråga Erik om man vill: 

Ja, men hade jag bett om det hade jag säkert fått det, men det har jag 
aldrig gjort (Mollie, intervju).  

Samtliga elever är överens om att man kan få mer muntlig 

återkoppling av Erik om man frågar, men att ”kulturen” på skolan inte 

är sådan. Vissa lärare vill dock inte återkoppla under tiden eleverna 

arbetar med en inlämningsuppgift:  

För då är det precis som att dom gör arbetet åt en. Tror jag i varje fall 
att det är så, för jag har fått det ibland, att det kan du göra själv 
genom att läsa i betygskriterierna. Jaha, men jag förstår inte liksom, 
det säger inte mig nånting (Maria, intervju). 

Maria säger att om kommunikationen med läraren inte fungerar blir 

man ”vilse” och förstår inte vad man förväntas göra. Hon vill att 

kommunikationen ska fungera som en ”boll” mellan lärare och elev, 

för att ges möjlighet att utveckla lärandet. Malin säger att hon ibland 

kommunicerar sina personliga mål med lärarna, men att det oftast 

blir vid ett samtal precis innan betygen ska sättas och att det är för 

sent: ”Det hade kanske varit bra om man hade haft det i början av en 

termin, att man sätter upp mål vad man har tänkt nå” (Malin, 

intervju). 

Mikael och Martin efterlyser bättre kommunikation med lärarna. 

Martin menar att kommunikationen mellan lärare och elev brister och 

att det påverkar relationerna dem emellan. Malin går ett steg längre 
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när det gäller kommunikationen mellan lärare och elev.  Hon vill att 

eleverna ska få återkoppla till lärarna så att de kan utveckla sin 

undervisning. 

Några av eleverna som ingår i studien kombinerar sina studier med 

en elitsatsning i en idrott11, vilket innebär att de har några 

träningspass i veckan på skoltid. När vi samtalar om återkoppling så 

jämför de idrottssatsande eleverna, den återkoppling de får av lärarna 

på skolan, med den återkoppling de får av sina coacher och tränare. 

De tycker att lärarna har mycket att lära av tränarna, som ger direkt, 

muntlig återkoppling på allt de gör. Det handlar hela tiden om att 

utvecklas som individ och som lag. Martin säger att lärarna saknar 

engagemanget som tränarna har: 

 Ja, för en tränare vill ju att man utvecklas, men en lärare känns lite, 
jaha nu har jag haft den här kursen, så får jag en ny kurs och nya 
elever…(Martin, intervju).  

 

Uppfattningar om innehållet i återkoppling hos 

Konstruktionsskolans elever 

I elevernas tal om sin uppfattning om återkoppling framträder en 

mycket tydlig bild av hur återkoppling ska vara för att fungera bra och 

vilken typ av återkoppling som är mindre bra. Det som här sorteras i 

kategorierna under Utvärderande återkoppling beskrivs inte som 

något som inverkar positivt på lärandet. Den återkoppling som 

eleverna uppfattar som positiv och användbar för att utveckla det 

egna lärandet sorteras i kategorierna under Beskrivande 

återkoppling. Det finns individuella skillnader hur man vill ha 

återkopplingen utformad, men återkoppling ska ha ett tydligt innehåll 

för att uppfattas som positiv för lärandet och utvecklingen. Där det 

finns överlappningar mellan kategorierna i elevernas utsagor, 

kommer det att redovisas i resultatet.  

                                                

11 Skolan är ett sk NIU-idrottsgymnasium (Nationell Idrottsutbildning). Det innebär att 
eleven kombinerar sina gymnasiestudier med kvalificerad idrottsträning under schemalagd 
skoltid. 



 

103 

 

 

Utvärderande återkoppling  

Nästan ingen av elevernas utsagor om återkoppling kategoriseras i 

Utvärderande återkoppling. Några av eleverna ger exempel på 

återkoppling som sker i form av endast ett betyg eller betygsliknande 

omdöme på ett prov eller en uppgift och gör det i negativa ordalag. 

Kalle säger att när lärare bara skriver ett betyg eller fyller i fält i en 

matris utan ytterligare kommentarer ger det ingenting. Bristen på 

innehåll utvecklar inte arbetet eller lärandet (Kalle, intervju). Karin 

menar att om återkopplingen inte är kopplad till kunskapskraven blir 

det en ”falsk återkoppling”, då något till exempel kommenteras som 

”bra”, men man vet inte vad som är bra och varför (Karin, intervju). 

Karolina säger att bara ett betyg på en uppsats talar inte om vilka mål 

som har uppnåtts och att man inte på egen hand kan avgöra vilka mål 

den enskilda uppgiften innehåller och täcker (Karolina, intervju). 

Kasper menar att belöning är viktig och att återkopplingen har en 

positiv ingång. Det blir mycket roligare då. Dock måste det finnas ett 

innehåll som talar om vad som är bra och varför, menar han (Kasper, 

intervju).  

 

Beskrivande återkoppling  

Den Beskrivande återkopplingen med kategorierna 

Uppgiftsfokuserad återkoppling och Återkoppling som bygger mot 

måluppfyllelse, som är en utveckling av den uppgiftsfokuserade 

återkopplingen, är det mest framträdande i elevernas tal om hur de 

uppfattar den återkoppling de får.  

I elevernas tal om den omedelbara, kontinuerliga återkopplingen, 

hamnar uppgiften i fokus. Det handlar ofta om att det finns en 

möjlighet att ”stämma av” så att man vet att man är på rätt väg. I stort 

sett samtliga elever talar om det positiva med möjligheten att få 

återkoppling under arbetets gång och fördelarna med det. Det gäller 

oavsett om man använder sig av den möjligheten eller ej; det räcker 

med att veta att möjligheten finns. Den återkopplingen kan vara både 

muntlig och skriftlig, även om den muntliga föredras av merparten av 
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eleverna. Kevin uttrycker det som att den skriftliga återkopplingen är 

”försvagad” då det blir en ”envägskommunikation” från läraren och 

därför föredrar han en muntlig återkoppling som inbjuder till dialog 

(Kevin, intervju). Eleverna är överens om att den här typen av 

återkoppling är ett viktigt verktyg för att ta sig vidare och lösa 

uppgiften och i förlängningen nå sina mål. När möjligheten att få 

kontinuerlig återkoppling inte finns, så upplever man att man bli 

begränsad i sina möjligheter att lösa uppgifter eller ta sig mot målet. 

Återkopplingen ska vara konstruktiv och tydlig enligt eleverna och 

Kalle säger att när man får den typen av återkoppling ger det ofta nya 

perspektiv till arbetet, till exempel vad som behöver utvecklas för att 

uppgiften ska bli ”nyanserad” (Kalle, intervju). Några av eleverna 

tycker att det är viktigt att återkopplingen innehåller beröm, men inte 

utan innehåll. Återkoppling som har en positiv ingång, men som 

också innehåller konstruktiv kritik har en positiv inverkan både på 

lärprocessen och på inställningen till skolarbetet, menar flera av 

eleverna. Kasper säger att om en uppgift i samhällskunskap är bra, 

måste man få veta det och samtidigt uppmanas att fortsätta så, men 

man behöver också få reda på vad som kan bli bättre och varför. Han 

uttrycker det så här:  

Då blir man taggad att fortsätta och… jag vet inte men jag känner det 
att det är bra om man får mycket beröm blir det ju roligare. För jag 
känner det, det känns som att man prioriterar samhällskunskapen 
tycker jag faktiskt. För Klas är så bra lärare liksom, så man känner att 
det är väldigt viktigt att prestera. Om man sätter höga krav då vill 
man ju också… om läraren sätter höga krav då tror jag att man får 
bättre resultat också från eleverna, så det är viktigt att berömma och 
tro på eleverna (Kasper, intervju). 

När det gäller Återkoppling som bygger mot måluppfyllelse är 

kommunikationen viktig, både muntligt och skriftligt. Kajsa säger att 

det handlar om att ha en kontinuerlig kommunikation för att i ett 

första steg utveckla den enskilda uppgiften, för att sedan när 

uppgiften är klar följa upp med återkoppling som vägleder vidare. 

Den kommunikationen bygger på syftet med uppgiften och de 

uppsatta målen och återkopplingen fungerar som verktyg för att ta sig 

dit (Kajsa, intevju). Klara säger att mål och kunskapskrav måste 

kommuniceras kontinuerligt under terminen och inte bara vid en 

introduktion när kursen startar. Hon poängterar vikten av att 

förtydliga innehållet, då det är många begrepp som man kanske inte 
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förstår som elev. Hon säger också att lärare och elev ska jobba 

tillsammans med innehållet och att läraren behöver involvera eleven i 

lärprocessen, för att man själv ska bli medveten om var i processen 

man befinner sig. I samhällskunskap, menar hon, är det verkligen så; 

där står eleven och dennes lärande och prestation i centrum och det 

råder en ständig kommunikation med Klas och det gör att man 

utvecklas och kommer vidare (Klara, intervju).  

Att återkoppling sker kontinuerligt betyder inte att den enbart är 

fokuserad på den enskilda uppgiften. Det är tydligt i elevernas tal om 

återkoppling att de enskilda uppgifterna uppfattas som pusselbitar 

som klaras av på väg till målet. Man får kontinuerlig återkoppling 

under arbetets gång för att lösa uppgiften och när den arbetsuppgiften 

är klar, tar nästa återkoppling vid; den som leder mot slutmålet. 

Viktigt här är att använda det man gjort, att ta avstamp i en enskild 

uppgift för att blicka framåt, mot nästa uppgift och slutmålet. Det är 

något som alla elever uttrycker i intervjuerna. Något som också 

kommer fram i intervjuerna är att långt ifrån alla lärare jobbar som 

Erik med återkoppling. Eleverna säger att det finns lärare som tycker 

att det är elevens eget ansvar att få bra betyg och att det finns de som 

inte ens erbjuder så kallade betygssamtal. 

Karolina säger att hon hela tiden lär sig av det som hon har gjort 

tidigare. Hon kan tillsammans med Klas gå tillbaka och titta på det 

som hon har gjort, för att återkoppla och dra nytta av det i framtida 

arbeten. Erfarenheter från det hon har gjort ger nya perspektiv och 

driver arbetet framåt. Ett sätt som hon upplever fruktbart är 

användandet av matriser. Där fyller Klas, eller andra lärare, i vilka 

mål som uppnåtts och det är lätt att se hur långt man har kommit och 

kan utgå från det om man satsar högre: 

Då kan man gå tillbaka och se dom här delarna tog du upp i dom här 
arbetena men du kanske behöver titta lite mer på det här för att 
komma längre fram. Lite så tänker jag (Karolina, intervju). 

 Man kan inte nå målen på egen hand, säger Karolina. Hon tycker att 

matrisen är ett bra verktyg, men då tillsammans med en 

kommunikation runt innehållet i den.  

Kristina uppfattar återkoppling som något som sker kontinuerligt och 

att man kan be Klas titta på det som gjorts och få kommentarer för att 
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komma vidare. Hon upplever inte att den återkopplingen enbart ska 

leda till förbättringar för den pågående uppgiften, utan att det är för 

att utveckla perspektiven och nå målen. Betyg och bedömning på 

uppgiften får man efter att ett arbete har lämnats in. Då summeras 

det som gjorts och sen blickar man framåt, säger hon. Hon beskriver 

det som ett avstamp i det som gjorts, för att sedan ta med det till nästa 

uppgift, där Klas ger handledning och verktyg om man vill (Kristina, 

intervju).  

En återkoppling som ger fler och eventuellt nya infallsvinklar är något 

som alla de intervjuade eleverna vill ha och får av Klas. Klara säger att 

det gärna kan ske i form av frågor som Klas ställer till texten/arbetet. 

I det konkreta finns det en framåtsyftande återkoppling som talar om 

vad som är bra, vad som kan bli bättre och varför med siktet inställt 

på målet. Klara säger att hon vill ha konstruktiv kritik, men att man 

inte får fastna i den enskilda uppgiften, utan ta med det som är 

framåtsyftande:  

För då vänder man ju på kritiken så att det blir nånting man tar med 
sig istället för nånting man hänger kvar i (Klara, intervju). 

Klara använder begreppet ”nyanserat” om återkoppling och säger:  

Jag ger igen till lärarna som jämt tjatar om nyanserat…bedömning 
kan faktiskt också vara nyanserad. Och allsidig. Och det handlar ju 
om den här balansen då, att man säger vad som är bra och vad som 
är dåligt och vad som kan bli bättre och… vad som är orelevant och 
vad som är mycket relevant och så (Klara, intervju). 

Det handlar om att nå sitt mål på bästa sätt och målet/målen är det 

som står i centrum, inte de enskilda uppgifterna. Karolina säger om 

målen:  

Det är ju hela tiden dom som det strävas efter och då är ju 
återkopplingen jätteviktig eftersom utan den så vet jag inte vart jag 
ska, vart jag är och hur jag ligger till (Karolina, intervju). 

 

Själv- och kamratbedömning 

I gruppintervjun med eleverna från Konstruktionsskolan talar vi om 

själv- och kamratbedömning och syftet med att göra sådana. 

Åsikterna om huruvida det är en bra metod eller ej går isär. Eleverna 
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är överens om att det tog tid att lära sig och förstå syftet med att 

bedöma sina egna eller klasskamraters arbeten, att det var en 

inskolningsprocess. Flera av dem säger att de upplevde det som att de 

gjorde lärarens jobb. Det som lyfts som positivt är att det öppnar för 

fler insikter, perspektiv och utvecklar arbetet (Gruppintervju, 

Konstruktionsskolan). När man gör en kamratbedömning ger det 

ytterligare en möjlighet att visa vad man själv kan, att man till 

exempel kan visa på egna förmågor när man analyserar en kompis 

arbete och att det kan leda till att man själv når ett högre omdöme. En 

elev uttrycker sig så här: 

Jo men det är lättare att se fel hos andra och då kan man jo också ta 
till sig det och använda det på och tänka mer på set själv också, det 
som man kritiserar andra för (Gruppintervju, Konstruktionsskolan). 

Eleverna är ändå överlag positivt inställda till kamratbedömning och 

menar att syftet är att lära sig själv, att det blir ytterligare ett 

inlärningstillfälle.  

Även självbedömning/självreflektion kan ge ökade insikter om vad 

som krävs och vad olika begrepp kan betyda menar eleverna. Kristin 

säger att de över lag är ganska dåliga på att bedöma den egna 

prestationen och att det framför allt gäller för flickor. Dock är det 

allmänna omdömet att självreflektion mer känns som en extra 

uppgift, än som ett inlärningstillfälle. I gruppintervjun uttrycker en 

elev det så här:  

Den är verkligen så där, för då har man ju kommit i mål. Det känns 
som om man har kommit i mål när man har lämnat in arbetet, sen så 
skriver dom ändå så där – självreflektion. Och den känns ja… för då 
har man ju jobbat och jobbat och jobbat, då blir det en uppgift till. 
Precis då känner man vad skönt, nu är jag klar, nej det är jag inte, för 
jag måste göra en till (Gruppintervju, Konstruktionsskolan). 

Kevin tycker inte att själv- och kamratbedömning är bra, åtminstone 

inte när man ska ”rätta och kommentera” andras eller sitt eget arbete. 

Han vill i stället ha kamratbedömning i seminarieform, där det blir en 

muntlig dialog runt det arbete man jobbar med. Det tycker Kevin 

utvecklar och tillför nya perspektiv: 

Kamratbedömning som jag har märkt och prövat mer nu tycker inte 
jag är nåt bra. Jag tycker inte att det är bra för på nåt sätt förväntas 
jag ta liksom lärarrollen (Kevin, intervju). 
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Men oavsett om det är själv- och kamratbedömning av mer 

traditionellt slag eller i seminarieform så är eleverna överens om att 

det arbetet sätter det egna lärandet i fokus. 

 

Uppfattningar om innehållet i återkopplingen hos Matrisskolans 

elever 

Med några undantag ges en samstämmig bild av hur de intervjuade 

eleverna på Matrisskolan uppfattar den återkoppling som de får. 

Återkoppling som sorteras under Utvärderande återkoppling är 

vanlig, men beskrivs inte som något som inverkar positivt på lärandet. 

Gemensamt är att återkoppling som eleverna uppfattar som positiv 

och användbar för att utveckla det egna lärandet sorteras i 

kategorierna under Beskrivande återkoppling. Huruvida lärarna 

tillhandahåller den typen av återkoppling är eleverna inte riktigt 

överens om. Även här finns individuella skillnader hur man vill ha 

återkopplingen utformad, men återkopplingen bör innehålla 

information om den utförda uppgiften och föreslå 

förbättringsområden. Där det finns överlappningar mellan 

kategorierna i elevernas utsagor, kommer detta att redogöras för i 

resultaten.  

 

Utvärderande återkoppling 

Flera av elevernas utsagor om sina erfarenheter av återkoppling 

kategoriseras som Utvärderande återkoppling och då i kategorin 

Betyg eller Betygsliknande omdöme. Maja talar om hur det ser ut när 

man får tillbaka ett prov:  

Jaha. Oftast står det ett betyg. Vilket jag inte [gör en paus] jag tycker 
inte om att bara få ett betyg. För det kan man få av vissa lärare (Maja, 
intervju).  

Det utvecklar inte lärandet, säger hon, utan upplevs mer som en 

”dom”. Mollie menar att även om syftet är att få ett så bra betyg som 

möjligt, så är det ”värdelöst” att bara få ett betyg som återkoppling på 

ett arbete. Det ger ingenting och man har ingen aning om vad som 

varit fel:  
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Jag kanske blir bättre, men jag vet ju inte vad jag har gjort fel, så jag 
kan ju inte bättra det som var fel (Mollie, intervju). 

 Hon menar att den formen av återkoppling är lika vanlig, som den 

som innehåller någon kommentar om arbetet.  

Mikael säger sig uppleva att återkoppling i form av ett betyg är den 

vanligaste formen av återkoppling:  

Betygen, när man gör en inlämning eller så står det oftast ingen eftertext 
eller så, vad man kan förbättra, det står ju bara betyg oftast. Eller också står 
det något väldigt, väldigt litet (Mikael, intervju). 

 Melker säger: 

Betyg. Det är ju det lärarna ger oss på inlämningar och prov, att det 
är deras sätt att visa vad man har gjort bra eller dåligt på en 
inlämning eller prov (Melker, intervju). 

Det är endast två elever som tydligt talar om den typ av återkoppling 

som kan kategoriseras under Arbetsinsats och engagemang. 

Yttrandena handlar inte om att lärarna ger den typen av återkoppling, 

utan ett önskemål om att lärarna ska ge sådan återkoppling. Malin är 

tydlig med att hon tycker att engagemang ska belönas och tycker att 

det är fel att lärarna bara tar hänsyn till de uppgifter och prov som 

görs, när de sätter sina betyg: 

Så att det inte bara blir att jag gör ett arbete och lämnar in det och 
läraren ser bara på detta utan att se hur eleven agerar eller beter sig, 
hur mycket tid den har lagt ner, om den verkligen ville något speciellt 
med detta eller om det bara var något så här liksom, utan att man ser 
hur eleven verkligen är (Malin, intervju). 

 Hon förtydligar hur hon menar:  

Man sätter betyg och så och man inte bara tänker kring arbetet, alltså 
man sätter inte bara just på uppgiften så, utan även hur mycket 
personen varit engagerad i uppgiften (Malin, intervju). 

 Hon menar att det kan göras muntligt när man talar om omdömen 

med eleven. Marcus nämner också ”belöningar” när han pratar om 

återkoppling och tycker att lärarna behöver ge ”belöningar när vi 

jobbar bra på lektionerna” (Marcus, intervju) för att höja 

motivationen och skapa bra relationer mellan lärare och elever.  
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Beskrivande återkoppling  

I elevernas tal om sin uppfattning och erfarenhet av återkoppling, 

sorteras en del av deras utsagor i kategorin Uppgiftsfokuserad 

återkoppling. Några av dem uppfattar att de får den typen av 

återkoppling, medan andra önskar få (mer) av den. Däremot är det 

nästan inget av det eleverna talar om som sorteras i kategorin 

Återkoppling som bygger mot måluppfyllelse.  

Uppfattningarna om den Uppgiftsfokuserade återkopplingen skiljer 

sig åt. Den generella uppfattningen är att bra och utvecklande 

återkoppling är ”konstruktiv” och anger vad som uppnåtts och 

utvecklingsområden. Maja hade lite svårt för själva begreppet 

återkoppling, när vi startade intervjun, men sa sedan:  

Ja men jag förstod att det är kommunikation mellan lärare och elev 
typ så. Sååå hur återkoppling utvecklar mitt arbete är att jag får 
respons på mina uppgifter så får jag kritik eller beröm och då kan jag 
utvecklas på det sättet (Maja, intervju).  

Återkopplingen kommer när uppgiften är klar, det är den allmänna 

uppfattningen hos eleverna och att den är skriftlig: 

Det är alltid något bra och nånting dåligt, som man kan förbättra 
eller något som var bra. (Maja, intervju).  

Maja säger att det är på de skriftliga inlämningsuppgifterna som man 

får sådan återkoppling.  

Återkoppling handlar om att bli bättre: 

Hur ska jag bli bättre till nästa gång och hur ska jag förbättra mina 
arbeten till nästa gång jag gör något arbete (Mollie, intervju)? 

Mollie skulle gärna få denna återkoppling förklarad för sig muntligt, 

säger hon och berättar att Erik skriver kommentarer på proven, men 

det går att fråga honom om man vill, så det fungerar ganska bra i 

samhällskunskap. Hur den uppgiftsfokuserade återkopplingen blir 

användbar på andra uppgifter förklarar Mollie med att Erik: 

Förklarar vad det är och vilka grejer man har gjort fel på och vad man 
behöver bättra sig på. Och sen är det olika från prov till prov, men det 
är ändå ganska mycket samma (Mollie, intervju). 

 Prov dominerar men återkopplingen fungerar ändå enligt Mollie: 
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Ja jag försöker göra det i varje fall så mycket jag kan. Sen alla bitar 
kan man inte ta med till något helt annat område, men det man kan 
ta med sig (Mollie, intervju). 

 Mikael talar också om återkoppling på proven och säger att ”där står 

det vad en behöver” (Mikael, intervju).  

Eleverna vill gärna ha en positiv ingång på återkopplingen, även om 

de flesta tycker att det är den ”negativa” återkopplingen som 

utvecklar. Maja säger att:  

Jag tycker att för mig så har jag mer nytta av det negativa så jag kan 
förbättra det… det är ju en liten egoboost om man får höra att man 
får beröm (Maja, intervju).  

Malin säger att det är viktigt att återkopplingen sker i positiv anda 

men att man också får ”förslag på förbättringar, så att man har 

någonting, okej då ska jag tänka på det till nästa gång.”(Malin, 

intervju) Malin säger att man vet vilka mål som finns med de enskilda 

uppgifterna och att kunskapskraven också finns med och menar att 

det är jätteviktigt: 

Absolut, det tycker jag är bra. Det är lärarna duktiga på (Malin, 
intervju).  

Hon tycker däremot att lärarna kunde vara bättre på att ange varför 

man eventuellt inte når ett högre betyg: 

Jag tycker man kunde vara lite bättre med att sätta ut varför man inte 
nådde ett högre betyg. För det har hänt mig flera, jättemånga gånger 
nu denna terminen och förra året, att jag har fått B i en massa 
ämnen, men dom har aldrig förklarat varför jag inte fått högre. 
(Malin, intervju).  

Hon tror att motivationen för att kämpa lite hårdare skulle öka med 

mer konkret återkoppling.  

Mollie säger att återkoppling handlar om att bli bättre:  

Hur jag ska bli bättre till nästa gång och hur jag ska förbättra mina 
arbeten till nästa gång jag gör något arbete. Gärna förklarat muntligt. 
Erik skriver på proven vad som behöver förbättras och det går att 
fråga honom, så det fungerar ganska bra i samhällskunskap (Mollie, 
intervju).  

Hon upplever att hon får både positiv och negativ kritik, vilket gör att 

hon utvecklas, men att återkopplingen skulle kunna bli ytterligare 
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mer ”konstruktiv”. Melker säger också att han vill ha återkoppling om 

vad som har gjorts bra och vad som kan bli bättre, gärna i 

kombination med betyg på uppgiften, för man vill veta hur man 

”ligger till” säger han:  

Jag tycker att responsen ska vara, ja hör ihop [med betygen]  
(Melker, intervju).  

Maria är inne på samma spår som Melker och säger att hon gärna vill 

ha med ett betyg i återkopplingen för att det ”sätter ju lite press” 

(Maria, intervju). 

Martin säger att han gör prov och inlämningsuppgifter men upplever 

inte att han får någon återkoppling på dessa:  

Mm vi har inte fått något sådant tror jag… Vi har inte fått några 
sådana feedbacks. Jag tror bara dom samlar och räknar in sen i sista 
sekunden, sen när man har betygssnack sista veckan så, jaha så här 
så vet man inte vad man har för betyg och så bara jaha (Martin, 
intervju). 

Han fortsätter:  

Nej, jag har i alla fall inte fått någon sådan respons. Det är ingen 
lärare som har kommit till mig och sagt att vid den inlämningen 
kunde du ha gjort bättre. Och det tycker jag är lite dåligt faktiskt 
(Martin, intervju).  

Martin säger att han gärna skulle vilja ha instruktioner för att klara E:  

…på proven, eftersom jag har så mycket med xxx [utövar sport på 
elitnivå] så siktar jag på att klara nivå E. Så på proven så säger dom 
ofta att det här ska du plugga på, men jag vill veta nästan exakt vad 
jag ska göra för att klara E. Det tycker jag dom ska kunna säga. Vad 
man behöver läsa för att få godkänt (Martin, intervju). 

 

Återkoppling som bygger mot måluppfyllelse  

Inget i elevernas utsagor om den upplevda återkopplingen kan 

sorteras i denna kategori. Däremot uttrycks en önskan om 

återkoppling som strävar åt det här hållet. Malin är inne på att lärarna 

borde prata med eleverna om deras personliga mål med kursen i 

början på terminen för sedan kunna vägleda dem mot målet under 

terminens gång: 
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Det hade kanske varit bra om man hade haft det i början av en 
termin att man sätter upp mål, vad man har tänkt nå. Lite bryr sig 
om eleven och kanske kan hjälpa dom då. Då kommer man tillbaka 
till den engagerade eleven säger att den vill nå B… Det är lite dåligt 
att man inte pratar med eleverna i början av terminen, vad har du 
tänkt för denna termin? Det hade man kunnat göra istället för strax 
innan betyget ska sättas, då blir man så himla stressad över något 
som man kanske inte har en chans att göra (Malin, intervju). 

Marias liknelse med en boll som studsar fram och tillbaka mellan 

lärare och elev, är också ett uttryck för en önskan om en interaktiv 

återkoppling: 

När jag hör det här ordet återkoppling, då tänker jag sambandet 
mellan elev och lärare. En boll är emellan hela tiden, dom vet vad den 
eleven vill, du siktar på ett högt betyg i detta ämne, ja men då kör vi, 
så här gör vi. Och då blir jag motiverad till att om jag ska göra en 
skriftlig uppgift, nu ska jag verkligen försöka här, men om det nu blir 
fel, ’fel’, då vill man ju ändå ha läraren där…alltså hela tiden det här 
att hålla igång bollen (Maria, intervju). 

Eleverna uttrycker en önskan om att få återkoppling som utvecklar 

arbetet och leder mot uppsatta mål, något de uppger att de får till viss 

del, men som absolut kan utvecklas och bli bättre. När eleverna pratar 

om skolan som helhet, framträder en bild av att lärarna på skolan 

arbetar olika med bedömning och återkoppling, något som eleverna 

upplever som problematiskt ibland.  

I denna studie handlar målen om samhällskunskapsämnet på 

gymnasiet och nästa kapitel behandlar det ämnesspecifika i 

återkopplingen. 

 

 

 

 

 

 



 

114 

 

8 Ämnet samhällskunskap i återkopplingen 

Studiens fokus är återkoppling mellan lärare och elev i ämnet 

samhällskunskap. Om och hur ämnesinnehåll länkas samman med 

bedömning och återkoppling och att synliggöra det ämnesspecifika i 

återkopplingen är en del av studiens syfte och ligger till grund för 

följande kapitel.  

Med ämnesspecifik återkoppling avses återkoppling som är 

ämnesanknuten. Går det att urskilja karaktären, en ämneskanon, på 

samhällskunskapsämnet genom lärarnas återkoppling? Vad i lärarnas 

utsagor om sin återkoppling till eleverna eller i den skriftliga 

återkopplingen uttrycker centrala ämnesdidaktiska uppfattningar 

som första och andra ordningens kunskaper? Vilket 

samhällskunskapsämne framträder i elevernas utsagor om 

återkoppling i ämnet? Redovisningen av resultatet görs var skola för 

sig och sker utifrån de återkopplingskategorier som använts för att 

kategorisera typ av återkoppling.  

När lärarna i denna studie talar om återkoppling i ämnet 

samhällskunskap har de olika förhållningssätt till 

samhällskunskapsämnet, vilket länkas samman med deras sätt att 

återkoppla till eleverna. Kan det vara så att hur man ser på ämnet, 

påverkar bedömning och återkoppling? 

 

Konstruktionsskolan 

 

Klas återkoppling, allmän- eller ämnesdidaktisk? 

I Klas tal om återkoppling i ämnet samhällskunskap, blir det tydligt 

att återkoppling och ämne går hand i hand. Lärprocessen- och 

Elevens självstyrning står i fokus när Klas talar om sin återkoppling 

till eleverna, vilken handlar om elevens lärande och elevens eget 

ansvar över lärprocessen. Det är även kärnan i Klas syn på ämnet 

samhällskunskap. Klas säger bland annat att ”demokrati är inte vad 

andra gör, utan vad du själv gör” (Klas, intervju). 
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För Klas innebär det att för att nå målen i ämnet, tar eleven själv 

ansvar för sitt lärande och sin lärprocess. Det innebär också att de i 

samhällskunskap arbetar med ett samhälle de är en del av. Ämnets 

centrala innehåll styr vad han och eleverna arbetar med, men hur de 

arbetar med innehållet är Klas uppgift att utforma och det sker ofta i 

samråd med eleverna. Klas säger att samhällskunskapsämnet, och 

skolan i stort, ofta blir enskilda arbetsområden och att det är en 

utmaning att få en helhet och jobba processinriktat. När Klas pratar 

om de olika arbetsområden som ämnet består av, känns de igen hos 

både Grönlund (Grönlund, 2011) och Odenstad (Odenstad, 2010), 

men det är inte i de enskilda arbetsområdena och den del av Klas 

återkoppling som har Uppgift i fokus, som kärnan i Klas tal om 

samhällskunskapsämnet återfinns. Han nämner det som en faktor 

som till viss del påverkar och som han har att förhålla sig till, men det 

styr inte hans ämnesdidaktiska arbete eller återkoppling. Klas tal om 

återkoppling har inte Uppgift i fokus och samhällskunskapsämnet får 

inte heller den karaktären. 

 Klas menar att samhällskunskapsämnet är mer förmågor än 

faktakunskaper eller sakinnehåll: 

Dom här fyra grejerna ska jag bedöma i Samhällskunskap 2: 
analysförmåga, teorianalysförmåga, redovisningsförmåga och 
källkritisk förmåga (Klas, intervju). 

 Och återkopplingen riktas då, enligt Klas, mot dessa förmågor. Det 

betyder för Klas att sakinnehållet kan växla, det är förmågan och att 

förhålla sig till detta, som fokus ligger på:  

Efter ett år, dom har samhällskunskap 2 nu, så har ju dom 
förhoppningsvis analyserat varför amerikanare röstar som dom gör 
och olika i olika delstater och så där varför mänskliga rättigheter inte 
följs och så vidare. Men det kunde lika gärna ha handlat om något 
helt annat. Så det är ju analys, det är ju analysförmågan som är det 
viktiga i det hela och att få den där förmågan att fundera på hur gör 
man för att se, analysera och förklara varför det blir som det blir och 
är som det är (Klas, intervju). 

Det gör också att det inte är delarna som är helheten, utan delarna 

blir en del av en helhet. Det Klas talar om i sin återkoppling är det 

Sandahl benämner som första och andra ordningens kunskaper. När 

Klas pratar om att samhällskunskapsämnet är mer förmågor än 

faktauppgifter och sakinnehåll, så är ämnet det som Sandahl kallar 
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andra ordningens kunskaper (Sandahl, 2011). Klas kombinerar fakta 

och analys för att skapa förståelse för samhällsfenomen. Klas arbetar 

bland annat med själv- och kamratbedömning och i sitt tal om hur 

och varför han gör det, blir det tydligt hur han förhåller sig till 

samhällskunskapsämnet. Klas menar att det inte handlar om att 

eleverna ska rada upp en massa faktakunskaper, eller att han ska tala 

om vad som är rätt eller fel, utan att det handlar om att eleven själv 

ska kunna utveckla sin förmåga att analysera och hantera sitt material 

(faktakunskaper) och olika källor. Klas hävdar att det är viktigt att 

eleven själv förstår vad det innebär att ha en diskussion om en källas 

relevans och blir delaktiga i processen:  

Jag har ju min bild klar i varje fall vad det innebär att vara utförlig, 
nyanserad, vad det innebär att ha en diskussion om en källas 
relevans på ett utförligt och nyanserat sätt och sen gäller det ju att få 
dom själva att säga det. Det är ju när dom säger det som det fastnar 
på nåt sätt (Klas, intervju).  

Återkopplingen riktas mot förmågan att hantera källor och inte källan 

specifikt.  

Klas talar om att han använder framåtsyftande återkoppling och 

menar att om han enbart återkopplar på den fakta som uppgiften 

bygger på blir det svårt att göra koppling mellan det som gjorts och 

det som ska göras. Pratar man istället om förmågor, som till exempel 

förmåga att analysera, så blir det något annat. Klas vill få in en 

”känsla” för vad begreppen står för och hur dessa begrepp kan 

tillämpas på olika uppgifter. Att utveckla kritiskt tänkande är också 

genomgående i Klas tal om sin återkoppling och undervisning, både i 

lärprocessen och i det som händer i samhället; och att eleverna har en 

aktiv roll i båda.  

Ett sätt att få igång eleverna i det sättet att tänka är att använda 

värderingsövningar, ett sätt att få dem att ta ställning, men också för 

att visa på vad som kan hända om man inte är kritisk utan bara följer 

strömmen. Det handlar om ett ansvarstagande, vilket är ett bra 

exempel på hur Klas syn på ämnet samhällskunskap och lärandet går 

hand i hand, ”demokrati är inte bara vad andra gör, utan vad jag själv 

gör också” (Klas, intervju). På så sätt har Klas samhällskunskapsämne 

även en fostrande karaktär.  
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När Klas sätter igång med ett nytt arbetsområde i samhällskunskap, 

är det inte säkert att det är med en färdigkonstruerad arbetsuppgift. 

Det händer att uppgiften tar form i interaktion med 

eleverna,”…kanske inte ens jag som skapar själva uppgiften, utan man 

tillsammans ser vad som finns och göra”(Klas, intervju). 

 Han poängterar dock att det är viktigt att det i den här processen 

finns en diskussion kring: 

vad är det man ska göra, varför gör vi det här? Väva in mål, 
kunskapskrav ibland. Det beror lite grann på, då kan man återkoppla 
till det man har gjort tidigare, prata om när vi gjorde det här när det 
gäller källkritik, så kommer ni ihåg att…och så vidare (Klas, intervju).  

Det blir tydligt hur uppstart av en uppgift eller arbetsområde och 

återkoppling hör ihop för Klas och att det har en ämnesdidaktisk 

inriktning.  

I sitt tal om återkoppling i ämnet samhällskunskap framgår att Klas 

arbetar med ämnet i olika arbetsområden, men där ämnet ändå blir 

en helhet och där återkopplingen går som en röd tråd mot slutbetyget. 

De arbetsområden som samhällskunskapen består av i Klas 

undervisning, blir delar av en helhet, inte isolerade bitar som var för 

sig blir samhällskunskap.  

  

Ämnesprofiler 

I Klas tal om hur han arbetar med återkoppling i samhällskunskap 

framträder även de ämnesprofiler som Odenstad identifierar i sin 

studie (Odenstad, 2010). Det är dock svårt att i det här materialet 

hitta ämnesprofilerna var för sig, knutet till visst arbetsområde eller 

återkoppling. Ämnesprofilerna flyter ihop med varandra och 

överlappar första och andra ordningens kunskaper och är starkt 

kopplade till den typ av återkoppling som Klas arbetar med. 

Genomgående handlar det om att utveckla ett kritiskt tänkande och se 

sin egen roll, både i lärprocessen men också i det som händer i 

samhället, menar Klas, att förstå att man har en aktiv roll i båda. Klas 

ger exempel med en fyrahörnövning, där syftet är att ta ställning och 

visa på vad som kan hända om man till exempel bara följer 

strömmen:  
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jag tänker då på olika övningar som vi har gjort i klassen, 
fyrahörnövningar, så ber jag er resa er upp och sen säger jag då att du 
jobbar på en restaurang och så är det halvfullt bland borden så säger 
den som står och tar emot folk att vi har inte plats för er när det 
kommer romer, hur skulle du agera? Och så ger jag fyra olika 
alternativ. Så ser ju ni och jag ser också att en del av er följer bara 
strömmen, dom skulle ju i en folkmordssituation vara troligare att 
dom skulle göra det som dom andra gör istället för att dom som går 
och ställer sig själv och säger att så här skulle jag tycka. På det sättet 
så försöker jag få dom att tänka till kring vad dom gör, hur dom 
tänker och vilka dom är, att skapa den där ansvarstagandet på nåt 
sätt, att det du gör spelar faktiskt roll (Klas, intervju). 

Genom att använda värderingsövningar blir ämnet vad Odenstad 

kallar ett diskussionsämne. Han försöker på det sättet få eleverna att 

tänka kritiskt, skapa ett ansvarstagande och se sin egen roll i ett större 

sammanhang. Ett annat exempel som Klas ger är arbetsområdet med 

nationalekonomin, som lätt blir på en abstrakt nivå, där han vill skapa 

en förståelse för att det spelar roll hur eleverna själva agerar.  

 

Matrisskolan 

 

Eriks återkoppling, allmän- eller ämnesdidaktisk? 

Erik arbetar med samhällskunskapsämnet i olika arbetsområden 

utifrån det centrala innehållet och återkopplingen till eleverna 

kategoriseras som återkoppling som har uppgift i fokus. Ämnet är det 

centrala innehållet för Erik:  

Sveriges statsskick i fem veckor, sen kör vi nationalekonomi fem 
veckor, alltså det blir småsaker. Du kan inte formativt jobba med 
Sveriges statsskick, utan det blir väldigt mycket summativt hur man 
än ser på det (Erik, intervju).  

Erik säger att ämnet är teoretiskt svårt, men har inte den ”statusen” 

vilket ställer till det. I motsats till Klas så är det Eriks uppfattning av 

samhällskunskapsämnet som olika fristående arbetsområden, som 

påverkar hans återkoppling. Klas låter istället synen på bedömning 

och återkoppling forma hur ämnet tar sig uttryck i undervisningen.  

Även hos Erik går det att urskilja första och andra ordningens 

kunskaper. För att möta kraven i det centrala innehållet och 
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kunskapskraven har Erik och hans kollegor utarbetat en orsak-verkan 

modell, som de genomgående använder vid provsituationer som ett 

didaktiskt verktyg för att utveckla olika förmågor. Erik menar att det 

är viktigt att ha ett ämnesspråk, att använda och förstå begrepp som 

segregation, inflation och så vidare, för att orientera sig i samhället 

och till exempel förstå och hänga med i nyhetsflödet. För att kunna 

reflektera över något samhällsfenomen behöver du begreppen för att 

kunna prata och förstå, säger Erik. Erik berättar att i provsituationer 

gör han ofta en faktadel, som eleverna sedan ges möjlighet att 

utveckla för att visa att man behärskar olika förmågor. Det Erik gör 

ser jag som första ordningens kunskaper och som krävs för att för att 

kunna komma till en slutsats, andra ordningens kunskap, och kunna 

belägga den. En av de fem kunskaper av andra ordningen som 

Sandahl identifierar handlar om samhällsvetenskaplig kausalitet, där 

man utgår från ett samhällsproblem och där eleverna sedan tränar sig 

att strukturera orsaker och konsekvenser kring samhällsproblemet.   

 

Ämnesprofiler 

Hos Erik har ämnet en tydlig profil som orienteringsämne och då mer 

åt det nutidsorienterande hållet. Erik använder nyhetsflödet för att 

göra, som han säger, olika samhällsvetenskapliga begrepp realistiska. 

Att eleverna ska följa nyheterna är en standardkommentar från Erik 

till eleverna. De behöver följa nyheterna, läsa ekonomisidorna och 

kunna tillämpa begreppen för att nå de högre betygen, något som få 

elever gör, menar han.  

I och med att Erik utarbetat och konsekvent använder analysmodellen 

med orsak-verkan blir Eriks samhällskunskapsämne också ett 

analysämne. Eriks syfte med denna är att eleverna ska använda 

faktabegrepp som grund för analyser av olika förlopp. 

 

Elevernas uppfattningar om samhällskunskapsämnet 

Genom elevernas tal om sina egna erfarenheter av återkoppling i 

ämnet samhällskunskap studerar denna studie inte bara själva 

återkopplingen, utan också hur ämnet samhällskunskap framträder 
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ur ett elevperspektiv. I de individuella intervjuerna talar eleverna mer 

allmänt om återkoppling, inte sällan jämförs olika lärare med 

varandra. I gruppintervjuerna styr jag samtalet tydligare mot 

återkoppling i ämnet samhällskunskap och hur de uppfattar ämnet, 

kunskapskrav och själv- och kamratbedömning, för att få en bred bild 

av hur återkoppling i samhällskunskap fungerar för dessa elever, samt 

hur de uppfattar ämnet.  

Lärarna som deltar i studien har olika förhållningssätt vad det gäller 

återkoppling, vilket påverkar hur samhällskunskapsämnet tar sig 

uttryck i undervisningen.  

 

Konstruktionsskolans elever om ämnet samhällskunskap 

I elevmaterialet från Konstruktionsskolan går det att skönja 

Odenstads tre ämnesdidaktiska profiler i elevernas tal om sina 

erfarenheter av samhällskunskapsämnet, om än i olika grad. Det är 

däremot svårare att härleda de olika profilerna till olika 

arbetsområden; eleverna talar helt enkelt inte på det sättet om ämnet. 

De tre profilerna blandas och kompletterar varandra i elevernas tal.  

För Konstruktionsskolans elever dominerar synen på 

samhällskunskapsämnet som orienteringsämne. Det första eleverna 

spontant och direkt säger om ämnet samhällskunskap är att det ska 

göra att de ”förstår samhället, veta om samhället. Det säger sig ju 

självt” (Gruppintervju, Konstruktionsskolan). De menar att syftet med 

samhällskunskap är att förstå samhället och eleverna antyder att det 

är ”allmänbildande” och säger: ”vi ska rösta liksom, väldigt snart, så 

det…jag tror man har nytta av just det här ämnet, mer än andra” 

(Gruppintervju, Konstruktionsskolan).  

Att ämnet är just alla tre profilerna blir tydligt när en elev säger:  

Jag tror att det är för att få en större inblick i samhället, vad som 
finns, vad det går ut på, innebörden, vad som händer och sker, 
påverkan och orsaker, alltså för att hjälpa oss sen senare i livet 
(Gruppintervju, Konstruktionsskolan).  
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Samtidigt ger de uttryck för att ämnet är ett analysämne och menar 

att ämnet skiljer sig från andra ämnen, för i samhällskunskap handlar 

det inte om några detaljkunskaper, utan:  

Här är det mer att du måste tänka på att ge fler nyanser, alltså i min 
argumentation och det är ju mer generellt (Gruppintervju, 
Konstruktionsskolan).  

Undervisningen i ämnet ger också utrymme att tycka själv, att själv 

sätt ord på sina värderingar, ibland genom att de får göra olika 

värderingsövningar, till exempel ”fyrahörn-övningar” som sedan 

diskuteras och då får ämnet karaktären av ett diskussionsämne. I 

samband med att eleverna talar om värderingsövningarna, uttrycker 

några av dem en farhåga att det blir ett ”grupp-tryck i tyckandet”, 

samtidigt som alla är överens om att det är okej att tycka vad man vill. 

De säger också att samhällskunskap är mycket av ett 

”diskussionsämne” där många olika åsikter får plats.  

Källkritik lyfter eleverna som en viktig del av 

samhällskunskapsämnet. ”Vad är sant egentligen?” De menar att 

källkritiken gör dem mer kritiska till hela samhällsdebatten, men att 

den också hjälper dem i själva lärprocessen när man tänker kritiskt. 

De menar också att samhällskunskapsämnet är ett ”brett” ämne, där 

man får verktyg för att ta sig an världen, men inte med några absoluta 

sanningar, utan de understryker vikten av att kunna vara 

samhällskritisk. De jämför med bland annat matte, med sina absoluta 

sanningar, och menar att i samhällskunskap finns sällan något rätt 

eller fel utan det handlar om vad man själv tycker, vad andra tycker 

och vad andra har tyckt tidigare. Ämnet får då karaktären av att vara 

ett diskussionsämne.  

 

Matrisskolans elever om ämnet samhällskunskap 

Även hos eleverna på Matrisskolan framträder de tre ämnesprofilerna 

i deras tal om återkoppling i ämnet samhällskunskap. Tydligast är vad 

Odenstad benämner samhällskunskap som orienteringsämne. Det 

första eleverna spontant och direkt säger om ämnet samhällskunskap 

är att:  
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Ha koll på vad som händer i världen.. Både lokalt och vad som 
händer i världen. Som val och regering, ja allt sånt (Gruppintervju, 
Matrisskolan). 

 Men det handlar också om att förstå, menar de, hur saker och ting 

fungerar och hänger ihop. Eleverna säger också att det är ett måste att 

följa nyhetssändningarna: 

Man måste ju kolla på nyheterna för att hänga med i samhällen 
(ämnet samhällskunskap, min anteckning), fast jag tycker inte man 
ska behöva det (Gruppintervju, Matrisskolan). 

De säger att det är viktigt att följa nyhetsflödet för att veta vad som 

händer, men också få en förståelse för sin omvärld.  

Samhällskunskap handlar också om analys, förmåga att analysera, 

säger eleverna, men det är något som är svårt för en del av dem. En 

elev uttrycker att: 

 Analysförmåga har jag aldrig fattat. Vi använder en analysmodell 

ganska mycket (Gruppintervju, Matrisskolan).  

Eleverna resonerar om vad analysmodellen innebär och enas om att 

det är att kunna analysera orsaker, lösningar och konsekvenser för 

olika samhällsfrågor: ”nej usch” säger en elev, ”det är inget jag fattar” 

(Gruppintervju, Matrisskolan). 

Något som eleverna på Matrisskolan också nämner om 

samhällskunskapsämnet, är förhållandet mellan faktakunskaper och 

olika förmågor. De säger att till skillnad mot hur det var på 

grundskolan, där det handlade mest om faktakunskaper, är det 

diskussionen som är det viktiga nu, ”men man kan inte diskutera utan 

fakta”(Gruppintervju, Matrisskolan).  

Att eleverna ser samhällskunskap som ett orienteringsämne är tydligt 

på både Konstruktionsskolan och Matrisskolan, men i deras tal om 

samhällskunskap går det även att identifiera ämnet som analys- och 

diskussionsämne, även om de ämnesprofilerna är tydligare hos 

eleverna på Konstruktionsskolan. I sitt tal om samhällskunskap som 

orienteringsämne har eleverna från de två skolorna lite olika 

förhållningssätt/attityd. Konstruktionsskolans elever talar mer om sin 

egen roll i samhället och sin omvärld, medan Matrisskolans elever 
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talar om samhället som något man behöver ”ha koll på”, mer av ett 

utifrån-perspektiv.  

Även om eleverna på de båda skolorna har olika förhållningssätt till 

ämnet samhällskunskap, framträder ändå bilden av ämnet som ett 

orienteringsämne, där första och andra ordningens kunskaper 

samverkar. I det avslutande kapitlet kommer denna skillnad mellan 

förhållningssätt att sättas i relation till lärarnas intentioner och 

faktiska återkoppling till eleverna. 
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9 Slutsatser och avslutande diskussion 

I det här kapitlet sammanfattas och diskuteras resultatet av min 

studie och jag för även ett resonemang om slutsatser från de resultat 

som framkommit. För att få en helhetsbild av hur återkoppling från 

lärare till elev fungerar, eller inte fungerar, för att utveckla lärandet 

diskuteras lärar- och elevresultaten både var för sig och tillsammans. 

Om det går att säga något om återkopplingens särskilda karaktär i 

förhållande till samhällskunskapsämnet diskuteras också och jag 

avslutar med en diskussion om tänkbar fortsatt forskning och 

utvecklingsarbete om bedömning och återkoppling. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare och elever talar 

om återkoppling i ämnet samhällskunskap på gymnasiet, samt att 

undersöka det ämnesspecifika i återkopplingen. I analysen av lärarnas 

utsagor om sin återkoppling, skiljer jag mellan lärarnas tal om sin 

intention med återkoppling och hur man säger att man praktiskt 

arbetar med återkoppling. Detta görs inte för att kontrollera om 

lärarna gör som de säger, utan för att få en bredare bild av deras 

bedömningspraktik. Jag analyserar även lärares skriftliga 

återkoppling till elever.  

 

Vilka intentioner uttrycker lärarna runt skriftlig och muntlig 

återkoppling till elever i ämnet samhällskunskap? 

Black och Wiliam pekar ut två huvudfunktioner med återkoppling; 

återkoppling som är specifik och talar om vad som behöver förbättras 

och återkoppling som främjar lärandet och som vägleder eleven i sitt 

egna lärande (Black & Wiliam, 1998). Båda lärarna i studien uttrycker 

intentionen att deras återkoppling ska utveckla elevernas möjlighet 

att utveckla sitt lärande och nå sina mål, men de har olika syn på 

utgångsläget för denna återkoppling.  

Den ena lärarens utgångsläge är elevens självkänsla och då som en 

viktig del i lärprocessen. Det handlar om att eleven själv ”äger” sin 
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lärprocess och själv tar ansvar för sitt lärande och använder den 

återkoppling man får för att nå sina mål. För att få det att fungera 

krävs ett aktivt arbete, ett arbete som är lärarens ansvar. 

Återkopplingen ska ta avstamp i det som gjorts för att sedan vara 

framåtsyftande och ha fokus på målet. Genom återkoppling kan 

förståelse och färdigheter utvecklas hos eleverna. Här ligger 

lärprocessens fokus på hur eleverna uppfattar sig själv och sitt 

lärande och det handlar om att lärare och elever interagerar i 

lärprocessen. Att återkopplingen är framåtsyftande lyfts som viktigt 

för att utveckla färdigheter och förmågor. Likaså att återkopplingen 

gärna är muntlig och direkt.  

Den andra lärarens utgångsläge handlar om att utveckla elevens 

begreppsförståelse, både vad det gäller kunskapskraven och 

färdigheter i ämnet. Intentionen är att använda verktyg som matriser 

och analysmodeller för att underlätta återkopplingsprocessen och 

samtidigt arbeta mer interaktivt och i dialog. Genom att använda en 

bedömningsmatris är den uttryckta tanken att tydligt kunna koppla 

återkopplingen till de mål som finns. 

Elevernas lärprocess är i fokus hos båda lärarna när de talar om sina 

intentioner med återkopplingen och det finns en vilja hos båda att 

utveckla metoder för att underlätta den processen.   

 

Vad väljer lärarna att fokusera på i sin återkoppling och hur 

motiverar man sina val? 

Båda lärarna i studien har lärprocessen i fokus när de talar om sin 

återkoppling, men med den skillnaden att den ena tar sin 

utgångspunkt i hur eleverna uppfattar sig själva och sitt lärande och 

den andra i hur eleverna hanterar ämnet. Det är en viktig skillnad i 

synsätt vilket också medför att man arbetar med återkoppling på olika 

sätt. I en formativ bedömning är syftet att utveckla elevens lärande 

och för att vara lyckosam i den processen krävs att förväntningar, mål 

och kunskapskrav tydligt kommuniceras till eleven (Wiliam & 

Thompson, 2007). Var på bedömningskartan befinner sig i eleven i 

förhållande till uppsatta mål? Att lärare och elev förstår och delar 

målbild, att det skapas aktiviteter som möjliggör lärande, att 
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återkopplingen är framåtsyftande och att elever är aktiva resurser för 

varandra och ägare av sin egen lärprocess, menar Wiliam och 

Thompson är ”nyckelstrategier” för lyckosam formativ bedömning 

(Wiliam & Thompson, 2007). 

A och O i den här processen blir en fungerande kommunikation. Båda 

lärarna i studien har intentionen att vara tydliga i sin kommunikation, 

vilket de är; Klas huvudsakligen muntligt och Erik huvudsakligen 

skriftligt. Att återkopplingen till eleverna gärna ska vara muntlig och 

direkt är något båda strävar efter, men i deras tal om återkoppling 

hamnar fokus på olika delar i processen för de två lärarna. Hur 

kommunikation kan bli nyckel till framgång blir Klas kommunikation 

ett exempel på.  

 

Kommunikation – nyckeln till framgång 

Wiliams lyfter fem nyckelstrategier för lyckad formativ bedömning 

och i den här studien framstår kommunikation som den viktigaste 

”nyckeln” för en framgångsrik bedömning och återkoppling. 

Kommunikation löper som en röd tråd genom materialet och 

kommunikation i det här sammanhanget handlar om att tillsammans 

med eleverna kommunicera, förstå och dela de mål som ska uppnås.  

Att det är kommunikationen som gör att de andra fyra 

nyckelstrategierna fungerar är tydligt när man studerar vad och hur 

Klas arbetar med bedömning och återkoppling. Kommunikationen är 

ofta muntlig och direkt, vilket ger en unik chans att fånga upp elevens 

förståelse av den återkoppling som ges. Fokus ligger på att finnas där 

för eleven i klassrummet, på skolan och i digitala kanaler vilket är en 

viktig del i att få kommunikationen att fungera. Kommunikationen är 

en del i en pågående process för att stärka, stötta och vägleda 

eleverna, både mot bättre självkänsla och för att nå sina mål.  

Genom att använda en analysmodell och matris som verktyg finns 

förutsättningar hos Erik att få ett helhetsperspektiv på 

återkopplingen. Trots det, eller kanske på grund av, blir hans 

återkoppling uppgifts- och betygsfokuserad, vilket jag tolkar beror på 

hur kommunikationen (inte) fungerar. Kommunikationen blir till stor 
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del en envägskommunikation, där återkopplingen är skriftlig. Det 

finns bra och pedagogiska verktyg för återkoppling på olika 

arbetsuppgifter, men då eleverna lämnas ensamma med tolkningen 

av analysmodell och matris, går läraren miste om den viktiga 

informationen som eleverna kan ge honom, om och hur de förstår vad 

som förväntas av dem. Eller, om de ens förstår vad målet består av. 

Kommunikation kan vara verktyget som gör att lärare når ett steg 

längre med sin återkoppling till eleverna, men hur kommunikationen 

ser ut och fungerar är avgörande.  

Att kommunikation fungerar, är en förutsättning för att de andra 

nyckelstrategierna ska fungera och att återkopplingen hamnar i 

återkoppling som har Lärprocess i fokus och Elevens självstyrning i 

fokus. Det handlar om att kommunikationen ska fungera både i det 

lilla, i arbetet med en enskild arbetsuppgift, som i kommunikationen 

om slutmålet och det handlar mycket om en muntlig, direkt 

kommunikation. Det är en pågående process som sker i dialog med 

eleverna och genom dialogen blir det möjligt att förstå var eleven 

befinner sig kunskapsmässigt i förhållande till målen. Det handlar 

alltså lika mycket om att läraren får återkoppling från sina elever, att 

kommunikationen fungerar åt båda hållen. När kommunikationen 

mellan lärare och elev fungerar ömsesidigt blir det också möjligt att 

uppmärksamma och se när en enskild elev inte förstår den 

återkoppling hen får.  

När kommunikationen löper genom hela bedömningsprocessen och 

är en tvåvägs-kommunikation mellan lärare och elev framträder en 

bild av att allt som görs i undervisningen är en del i en helhet. 

Framträdande är också att kommunikationen skapar en relation 

mellan lärare och elever och går som en röd tråd i processen.  

Hur en summativ bedömning och återkoppling samverkar med den 

formativa bedömningen finns det också exempel på i den här 

undersökningen och det på grund av en väl fungerande kommunikativ 

återkoppling. Hos Klas återfinns uttryck för Grönlunds 

återkopplingskategorier Uppgift i fokus och Betyg i fokus, som är en 

summativ återkoppling, men i sitt sammanhang hos Klas blir den 

delar av den formativa återkopplingen just på grund av hur 

informationen används och kommuniceras.  
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Båda lärarna ger återkoppling som klassificeras Med uppgift i fokus. 

Hattie och Grönlund (Hattie, 2007; Grönlund, 2011) menar att den 

uppgiftsrelaterade återkopplingen är den vanligaste och att den 

nästan aldrig är generaliserbar på andra uppgifter eller sammanhang, 

utan svarar på om uppgiften har lösts på ett tillfredsställande sätt 

eller ej. Genom att ge direkt återkoppling på uppgifter under 

pågående arbete kan läraren ge stöd och ledtrådar som hjälper eleven 

att lösa uppgiften. När uppgiften är inlämnad och bedömd, får eleven 

återkoppling på den enskilda uppgiften oftast i form av en summativ 

bedömning. Har då läraren redan från början kommunicerat målen 

och ”skolat in” eleverna i att arbeta med mål och kunskapskrav, kan 

de enskilda uppgifterna sättas i ett större sammanhang och den 

uppgiftsfokuserade återkopplingen användas formativt. Utan 

kommunikation och sammanhang blir den uppgiftsfokuserade 

återkopplingen inget annat än uppgiftsfokuserad.  

Syftet med analysmodellen som Erik använder är att den ska vara ett 

verktyg som ska hjälpa eleverna att utveckla sin analysförmåga och att 

återkopplingen ska vara generaliserbar och en hjälp inför kommande 

uppgifter. Syftet är att skapa en helhet, men återkopplingen når inte 

ända fram och min slutsats är att det beror på att återkopplingen blir 

enkelriktad. Det saknas en gemensam förståelse för vad målen är och 

innebär när eleven lämnas ensam med sin tolkning av 

kommentarerna i analysmodellen.  

Själv- och kamratbedömning kan också vara ett verktyg för att 

utveckla lärprocessen hos elever, men det kräver också 

kommunikation.  Klas lägger ganska mycket tid på att få eleverna att 

förstå varför de ska göra själv- och kamratbedömningar, där det 

handlar om att lyfta varandra, ställa frågor till texten och bolla idéer 

med varandra. Detta är ett sätt att få eleverna att ta ansvar för sitt 

lärande och vara resurser för varandra, men det är också något man 

måste lära sig och skolas in i. Risken är annars att eleverna inte 

förstår syftet och upplever att de får göra lärarens jobb. Själv- och 

kamratbedömning är ett sätt att få eleverna att ta ansvar för sitt 

lärande, men också att få dem att kommunicera, dela och förstå 

målbilden.  
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Återkoppling och ämnet samhällskunskap 

Att undersöka om och hur återkoppling och ämnet samhällskunskap 

länkas samman är ett av studiens syften. De två lärarna i studien 

förhåller sig olika till återkoppling, samhällskunskapsämnet och 

återkoppling i samhällskunskapsämnet, vilket i praktiken betyder att 

de använder återkoppling på olika sätt och har olika syn på ämnet 

samhällskunskap i bedömningsprocessen.  

När Klas talar om sin återkoppling till eleverna hamnar elevernas 

lärprocess och egna ansvar för den processen i fokus och när han 

pratar om ämnet så handlar det om att förhålla sig till en helhet och 

ett slutmål. Det är kunskapskrav och centralt innehåll som styr vad 

som ska göras, men där han och eleverna tillsammans skapar 

innehållet. Klas förhåller sig till en helhet och ämnets olika delar blir 

pusselbitar i helheten. Återkoppling i ett kort perspektiv handlar om 

att ha den aktuella uppgiften i fokus för att komma vidare, men det är 

också där den formativa och framåtsyftande återkopplingen tar 

avstamp med sikte mot slutmålet. Slutmålet är tydligt och 

kommuniceras kontinuerligt med eleverna och återkoppling och 

ämne går hand i hand. Eleverna ska själva ta ansvar för sin lärprocess 

och i ämnet arbeta med ett samhälle de är en del av. Det normativa 

uppdraget, att socialisera och fostra ungdomarna till kompetenta 

samhällsmedborgare, känns igen här.  

Hos Erik blir ämnet de olika arbetsområden som de arbetar med. 

Målet för uppgiften står i förgrunden och det övergripande målet, 

slutbetyget, i bakgrunden. Detta förstärks av analysmodellen som 

Erik använder. Modellen till trots, eller kanske på grund av den, har 

eleverna svårt att se helheten och den återkoppling de får uppfattas 

som uppgiftsfokuserad. Till skillnad från hos Klas saknas en 

kontinuerlig kommunikation om det/de övergripande målen och den 

återkoppling som ges är oftast skriftlig och till viss del standardiserad 

och det blir en enkelriktad kommunikation. Hur eleverna uppfattar 

eller förstår den återkoppling som de får vet inte Erik.   

Lärprocessens fokus ligger för Klas i hur eleverna uppfattar sig själva 

och sitt lärande och är en del av det samhälle de lever i och lär sig om 

och för Erik i hur de hanterar ämnet. Det är en viktig skillnad i synsätt 

hos de båda lärarna och påverkar också det praktiska arbetet med 
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återkoppling, där eleven hos Klas blir ett subjekt i ämnet och hos Erik 

mer ett objekt i förhållande till ämnet. 

Första och andra ordningens kunskaper (Sandahl, 2011) känns igen 

hos både Klas och Erik när de talar om samhällskunskapsämnet. 

Fokus är att eleverna ska få en ”känsla” för vad begreppen står för och 

att utveckla sina olika förmågor. För att kunna analysera krävs 

faktakunskaper men det handlar också om att eleverna ska kunna 

hantera den fakta som finns och utveckla förmågan att analysera, vara 

källkritiska och så vidare. Det spelar egentligen ingen roll vad de 

arbetar med, det kan vara presidentval eller konflikter; det är 

förmågan att analysera, vara källkritisk och använda 

samhällsvetenskapliga teorier och begrepp som är det viktiga och 

andra ordningens kunskaper är kärnan i det samhällskunskapsämne 

som framträder hos båda lärarna.  

 

Vad innehåller återkopplingen när den kommuniceras skriftligt 

till eleverna? 

Den skriftliga återkopplingen som ligger till grund för studien är av 

skiftande karaktär och ser olika ut hos de båda lärarna och det är 

viktigt att sätta den skriftliga återkopplingen i sin kontext för att 

förstå hur den fungerar.  

Klas skriftliga återkoppling är kortfattad och tagen ur sitt 

sammanhang inte särskilt informativ. Här blir den skriftliga 

återkopplingen en kort sammanfattning, inte sällan med betyg i 

fokus, att förstå som en pusselbit eller summativ avstämning på det 

som han och eleverna kontinuerligt kommunicerar muntligt, 

nämligen var på bedömningskartan eleven befinner sig. När Klas 

kommenterar den återkoppling som jag får ta del av, så säger han att 

eleverna vet och förstår precis vad han menar, även om det bara står 

en betygsbokstav på ett papper. Detta bekräftas till stor del i 

elevintervjuerna. 

Erik har ambitionen att skapa en helhet och har bland annat genom 

att använda matriser och analysmodellen försökt hitta ett verktyg som 

går att använda på olika uppgifter och som eleverna känner igen. 
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Genom att använda samma modell på olika uppgifter vill han skapa 

möjligheter för den uppgiftsfokuserade återkopplingen att fungera 

formativt. Trots analysmodellen som verktyg, blir återkopplingen i 

stort sett bara uppgiftsfokuserad och det bekräftas också av 

elevintervjuerna. Den skriftliga återkopplingen från Erik är utförlig, 

med en del standardiserade kommentarer som ibland kompletteras 

med individuella kommentarer med vägledning framåt. När dialogen 

saknas går läraren miste om viktig information om hur eleven förstår 

den givna återkopplingen. Det hjälper inte att dörren till 

arbetsrummet alltid står öppen för eleverna, de utnyttjar sällan den 

möjligheten till dialog.  

 

Hur uttrycker elever att man uppfattar den återkoppling som ges 

i samhällskunskap? 

Eleverna ger en ganska samstämmig bild av hur återkoppling 

kommuniceras och fungerar i ämnet samhällskunskap på respektive 

skola. Båda lärarna framstår som populära bland sina elever och 

eleverna talar gott om deras arbete och sätt att återkoppla på och 

lyfter dessa två lärare som unika på respektive skola i deras sätt att 

arbeta med bedömning och återkoppling. Att Erik inte når lika långt i 

sin återkoppling som Klas är tydligt i den här studien, men för 

eleverna är han den lärare som återkopplar bäst på skolan.  

För att återkopplingen ska fungera formativt ska den ge information 

som vägleder eleven till förbättringar, utvecklar begreppsförståelse 

och färdigheter, samt stärker elevernas tilltro till sig själva (Black, 

1998,Tunstall, 1996,Burke, 2010). Något som blir tydligt i 

intervjuerna med eleverna på Matrisskolan är att de kontinuerligt får 

återkoppling på sina uppgifter, men att de blir ensamma med sin 

tolkning av kommentarer på uppgifter och ifyllda matriser. Det ges 

heller ingen tid till att arbeta med den återkoppling man får, utan 

man förväntas själv kunna ta med den återkopplingen in i nästa 

arbete. Det gör att eleverna har svårt att se sig själva i förhållande till 

målet. Om vi tar metaforen med bedömningskartan, så vet de inte var 

på kartan de befinner sig i förhållande till slutmålet. Det finns en 

påtagligt ”glapp” mellan lärarens intentioner med sin återkoppling 
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genom analysmodeller och matriser och elevernas förståelse av 

återkopplingen. Avsaknaden av dialog runt den givna återkopplingen 

är en försvårande omständighet. 

För eleverna på Konstruktionsskolan är dialogen med Klas den röda 

tråden genom bedömning och återkoppling. Tack vare dialogen 

fungerar även den utvärderande och uppgiftsfokuserade 

återkopplingen formativt. Den ger inte vägledning i lärprocessen, men 

ger information om var på bedömningskartan man befinner sig och 

blir ett avstamp för den fortsatta återkopplingen. All återkoppling 

handlar om att ta eleven från där den befinner sig just då, till 

slutmålet. Eleverna skolas också in i att arbeta aktivt med sin egen 

lärprocess, vilket stärker deras tilltro till sin egen förmåga, vilket 

eleverna bekräftar i intervjuerna. 

Elevernas på Matrisskolan erfarenheter av återkoppling känns igen 

från Gamlem och Smiths (Gamlem & Smith, 2013) studie som visar 

att det sällan förekommer någon systematisk användning av 

återkoppling i skolpraktiken. Den återkoppling som lärarna ger och 

hur eleverna mottar den, är individuellt beskaffad. Lärarna i Gamlems 

studie tycker att det är en utmaning att skapa en diskussion runt 

lärandet mellan lärare och elev, något som är en förutsättning i en 

formativ process och som kräver två parter. Med Klas tycks vi ha en 

lärare som lyckats skapa denna diskussion.  

 

Ämnet samhällskunskap 

När eleverna pratar om återkoppling i ämnet samhällskunskap 

framträder bilden av ett ämne som skiljer sig från övriga ämnen som 

de läser. Samhällskunskap är ett ämne som berör, som är dynamiskt 

och viktigt, enligt eleverna. Odenstads tre ämnesprofiler går att känna 

igen i elevernas tal om ämnet, likaså Sandahls första och andra 

ordningens kunskaper, där eleverna menar att fokus är att hantera 

olika förmågor, som till exempel att analysera, men att man inte kan 

göra det utan faktakunskaper. Flera av eleverna återkommer till att 

samhällskunskap är ett ämne som är allmänbildande och att det ger 

utrymme att tänka själv, diskutera och vara källkritisk.  
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Vad uttrycker elever kan vara användbar återkoppling när det 

gäller att utveckla det egna lärandet? 

Den generella uppfattningen bland eleverna är att återkoppling ska 

vara konstruktiv och konkret och kopplad till kunskapskraven, man 

vill ha kommentarer på enskilda arbeten som gör att man kan 

utvecklas. Det gör inget om återkopplingen är uppmuntrande, men 

det får inte vara ”en falsk” återkoppling, att något sägs vara bra utan 

att vara kopplat till kunskapskraven. Eleverna vill kontinuerligt ha 

information om hur man ligger till i förhållande till målen. Brist på 

innehåll i återkopplingen pratar eleverna också om och man upplever 

det som mycket negativt när det bara står ett betyg på ett arbete. Lika 

illa är det när en matris är ifylld utan vidare kommentar, det ger ingen 

information som leder lärprocessen framåt, enligt eleverna. En väl 

fungerande kommunikation med lärarna, samt goda relationer lärare 

– elev tar samtliga elever upp i intervjuerna som viktiga för att de ska 

utvecklas och lära sig.  

Några av eleverna på Matrisskolan har en idrottsinriktning och 

elitsatsar inom sin idrott. De jämför den återkoppling de får av sina 

tränare och coacher i sin idrott, med den återkoppling de får av Erik 

och de andra lärarna på skolan. När de tränar och spelar match får de 

omedelbar och direkt återkoppling på det de gör och målet är uttalat 

och känt av de inblandade. Här handlar det om att fortsätta utvecklas 

för att bli bättre som individ och lagspelare och genom 

återkopplingen känner de att tränarna tror att de kan nå de satta 

målen, något dessa elever saknar i skolan.   

Det framkommer också önskemål om att ge lärarna återkoppling på 

deras jobb. Det handlar inte om att recensera lärarna, utan mer en 

tydlig utvärdering på det de gör i skolan, så att läraren ges en chans 

att utveckla sina metoder och arbetssätt. Det skulle göra det möjligt 

för läraren att se om eleverna har förstått och delar de mål som var 

tänkt, att kommunikationen har fungerat som tänkt.  
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Glapp mellan lärarnas intentioner och elevernas förståelse 

Denna studie visar på en diskrepans mellan lärares och elevers 

erfarenhet och förståelse av återkoppling, både i allmänhet och i 

ämnet samhällskunskap. Det påverkar både resultat och hur ämnet 

samhällskunskap uttrycks och förstås. Erik och hans kollegor i 

arbetslaget öppnar dörren till arbetsrummet för att visa att de finns 

tillgängliga för eleverna, men eleverna kommer inte. Erik säger i 

intervjun att han inte tror att eleverna läser den återkoppling som han 

ger dem och tolkar det faktum att eleverna inte söker upp honom, 

som ett ointresse. Eleverna däremot efterfrågar dialog. De läser 

kommentarerna i matrisen, men har svårt att tolka och förstå. Men de 

söker inte upp Erik i hans arbetsrum. Erik förväntar sig att eleverna 

själva ska ta ansvar för sitt lärande och efterfråga den information 

som de behöver, men det är uppenbart att eleverna på Matrisskolan 

inte tar det ansvaret. På Kunskapsskolan däremot finns en pågående 

dialog om bedömning, återkoppling och mål. Både Klas och Erik 

menar att eleverna själva måste ta ansvar för sitt lärande, men Klas 

tar ansvar för att starta den processen. Han skolar in sina elever i ett 

arbetssätt som gör att de tar det ansvaret. Erik har verktygen, men 

lägger ansvaret hos eleverna direkt och det fungerar uppenbarligen 

inte. 

Det finns också en föreställning hos Erik att eleverna inte läser den 

återkoppling som de får, men samtliga elever som medverkar i 

studien har åsikter om den återkoppling som de får, både vad som 

fungerar och inte fungerar. Det finns inget i elevernas tal som 

bekräftar Eriks föreställning. 

 

Slutdiskussion 

Hur talar lärare och elever om återkoppling i ämnet samhällskunskap 

och länkas ämnesinnehåll samman med bedömning och 

återkoppling? Underlaget i den här studien är för litet för att det ska 

gå att dra några generella slutsatser. Jag vill därför istället lyfta några 

resultat från studien, som jag anser vara intressanta att arbeta vidare 

med.  
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Kommunikationen bör fungera som en dialog mellan lärare och elev 

och det måste finnas tid att få reflektera över vad återkopplingen 

betyder och tid för att arbeta med återkopplingen för att den ska 

kännas meningsfull för eleverna. Det krävs också att det är läraren 

som ansvarar för att det blir en dialog och att arbetet med 

återkopplingen blir systematiskt. Att ge skriftlig återkoppling och 

sedan lämna åt eleverna att själva lista ut vad som ska göras bättre 

nästa gång gör inte återkopplingen formativ. Och att själva söka upp 

sin lärare efter lektionstid, fungerar inte i praktiken för eleverna som 

deltar i denna studie. Frågan om ansvar är viktig att lyfta. Den 

enskilde eleven måste själv ta ansvar för sin lärprocess, men den här 

studien visar att det måste ligga på lärarens ansvar att skola in 

eleverna i det arbetet. Har man en dialog runt återkoppling i det 

dagliga arbetet, så kan man skola in eleverna i att ta ett eget ansvar för 

sin lärprocess.  

Hur lärarna kommunicerar sin återkoppling till eleverna ser olika ut. 

För den ena läraren är den muntliga kommunikationen det som bär 

hela återkopplingsprocessen, medan det för den andra läraren är den 

skriftliga återkopplingen som är grunden. I det här materialet blir det 

tydligt att den skriftliga återkopplingen inte behöver vara så 

informativ om den muntliga återkopplingen är det. Den muntliga 

kommunikationen kompenserar bristerna i den skriftliga 

återkopplingen och förefaller ha större effekt än det motsatta; en 

utförlig skriftlig återkoppling tenderar inte att kompensera för en 

mindre utförlig muntlig återkoppling. 

Samtidigt som eleverna måste få tid att arbeta med sin återkoppling, 

så måste det finnas tid för läraren att få återkoppling från eleven, 

både för att förstå var på bedömningskartan eleven befinner sig, men 

också för att kunna utvärdera och utveckla sin egen undervisning. Det 

måste vara lärarens ansvar att den kommunikationen fungerar, att 

eleverna inte söker upp läraren och frågar är inte detsamma som att 

eleverna är ointresserade. Att i den fortsatta forskningen om 

bedömning och återkoppling ha större fokus på elevperspektivet 

skulle ge viktig kunskap i arbetet med att utveckla bedömning och 

återkoppling.  
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Den här studien visar på en diskrepans mellan lärarnas och elevernas 

uppfattning om hur återkopplingen i ämnet samhällskunskap 

fungerar och hur det påverkar lärandet. En stor anledning till den 

diskrepansen är kommunikationen, eller bristen på kommunikation, 

som går som en röd tråd genom det insamlade materialet. Båda 

lärarna i studien har intentionen att arbeta formativt med 

återkoppling. De vill att eleverna ska utveckla sina färdigheter och 

förmågor och genom återkoppling på arbeten och prov kommunicerar 

de hur varje enskild elev har presterat. Hur den informationen 

kommuniceras ser olika ut hos de båda lärarna och ur ett 

elevperspektiv är det en avgörande skillnad.  

Med en kombination av verktyg, där till exempel matriser och muntlig 

återkoppling kompletterar varandra, kan man ta återkopplingen ett 

steg längre. Och hur verktyg som tas fram för att underlätta 

bedömningsarbetet verkligen uppfattas och förstås av eleverna, måste 

lärare fråga efter. Hur säkerställer man att eleven förstår den 

återkoppling som ges? Och hur vill man att eleven ska använda den 

information som ges i återkopplingen om det inte ges tid att reflektera 

över den eller arbeta med den? Att använda verktyg, som till exempel 

en matris eller analysmodell, för att kommunicera återkoppling skulle 

kunna användas mer standardiserat för att underlätta återkoppling 

mellan lärare och elev. Det kräver dock ett ämnesdidaktiskt arbete, 

där man hittar en modell som går att generalisera på de olika delarna 

i ämnet och ämnets olika uppgifter, men som samtidigt är 

anpassningsbar och lämnar friutrymme till varje unikt skolämne. 

Detta är en utmaning inte minst i ett dynamiskt ämne som 

samhällskunskap. För att det ska fungera krävs också att det görs ett 

förarbete där eleverna skolas in i det formativa arbetet, samt att det 

förs en tvåvägskommunikation runt återkopplingen som ges. En 

välfungerande skriftlig återkoppling gör bedömningspraktiken mer 

rättssäker, men den fungerar inte formativt utan dialog. På de två 

skolor där studien utförts finns det, enligt de intervjuade lärarna och 

eleverna, ingen samsyn vad det gäller bedömning och återkoppling, 

utan eleverna får förhålla sig till varje enskild lärare som var och en 

gör på sitt sätt. Med en standardisering av bedömnings- och 

återkopplingsarbetet skulle en skola kunna ha en mer enhetlig 

bedömnings- och återkopplingspraktik.  



 

137 

 

Några elever uppger också att man får klara sig själv om man siktar på 

högsta betyg, då ska man inte vägledas med hjälp av återkoppling. De 

upplever detta som problematiskt, då deras ambition är att prestera 

på topp och att då inte få någon återkoppling som indikerar om de är 

på rätt väg och hur de ytterligare kan utveckla uppgiften gör att de 

känner sig ensamma i sitt lärande. Ett rimligt förhållningssätt bör 

vara att en elev som aspirerar på högsta betyg ska kunna visa 

betydande självständighet, samtidigt som innebörden i detta 

kommuniceras, annars riskerar eleven att känna sig övergiven och, 

kanske, orättvist behandlad. Återkoppling är A och O i lärprocessen 

och borde vara något som lärare diskuterar och utvecklar både 

sinsemellan, men också med sina elever. 

Går det att urskilja en specifik bedömningspraktik i ämnet 

samhällskunskap på gymnasiet som skiljer sig från de allmänna 

principerna för formativ bedömning (Black, 2006, Black, 2009)?  En 

reflektion runt återkoppling och samhällskunskapsämnet är om det 

kan vara så att kontinuerlig, muntlig återkoppling är ännu viktigare i 

samhällskunskapsämnet på grund av att ämnet inte är statiskt utan 

lever i högre grad än många andra ämnen i takt med sin omvärld? Det 

kanske betyder att man också behöver utveckla olika 

bedömningspraktiker för olika ämnen, beroende på ämnets karaktär? 

Stodolsky och Grossman menar att det är viktigt hur man uppfattar 

sitt ämne som ämneslärare bland annat om ämnet är homogent eller 

består av flera discipliner, om det är statiskt eller dynamiskt 

(Stodolsky & Grossman, 1995). Samhällskunskapsämnet är både 

dynamiskt och självständigt i förhållande till läroplanen, vilket kanske 

kräver återkoppling som är lika dynamisk och självständig? Det är 

viktig kunskap att tänka på om eller när man utformar gemensamma 

mallar och matriser som stöd i bedömnings- och 

återkopplingsarbetet, speciellt i ett ämne som samhällskunskap. Det 

förutsätter också ett aktivt ämnesarbete på respektive skola, där dessa 

frågor diskuteras.  

Hur man som lärare uppfattar samhällskunskapsämnet påverkar hur 

man transformerar och realiserar ämnet i sin undervisning. Består 

ämnet samhällskunskap av olika mer eller mindre fristående delar 

som adderas till varandra, eller är de delar i en helhet? Och vilken 

betydelse har lärarens syn på bedömning och återkoppling på hur 
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man uppfattar och undervisar i ämnet? Lärarna som deltar i den här 

studien förhåller sig till ämne, bedömning och återkoppling på olika 

sätt. Hos Klas blir det en formativ process där undervisningen i 

samhällskunskap, bedömning och lärande bildar en enhet. Hos Erik 

blir ämnet olika arbetsområden som för honom är en del av en helhet, 

men för eleverna stannar vid enskilda arbetsområden där man inte 

ser helheten. Erik har intentionen att med hjälp av analysmodellen 

och matriser, utveckla analysförmåga och andra färdigheter, där 

tanken är att modellen ska vara tillämpbar på olika arbetsområden. 

Trots det blir ämnet enskilda arbetsområden. Hos både Klas och Erik 

är det tydligt att kärnan i samhällskunskapsämnet är andra 

ordningens kunskaper, men Klas elever är ett subjekt i enheten som 

utgörs av ämne, bedömning och lärande. För Eriks elever är ämnet ett 

objekt att studera.  

Den här studien har inget genusperspektiv, men att undersöka om det 

finns skillnader på flickor och pojkars erfarenheter av bedömning och 

återkoppling skulle ge ytterligare information om den 

bedömningspraxis som finns. Det är ett känt faktum att flickor som 

grupp generellt presterar bättre och har högre meritvärde än pojkar 

som grupp i samtliga ämnen utom Idrott och hälsa på grundskolan 

och att vi har en tydligt könssegregerad gymnasieskola. Hur 

förväntningar på flickor och pojkar påverkar bedömning och 

återkoppling, samt hur flickor och pojkars erfarenheter av bedömning 

och återkoppling ser ut, vet vi inte mycket om.  

Som jag skrev i inledningen till den här studien, är bedömning och 

återkoppling en del av lärare och elevers skolvardag, men att 

reflektera och prata om det hör mer till lärarens vardag än elevens. 

Det var flera elever som sa när jag träffade dem vid det andra 

intervjutillfället att de aldrig hade tänkt på bedömning och 

återkoppling på det här sättet förut och att det hade gjort dem mer 

medvetna om återkopplingens betydelse för deras lärande. De hade 

tänkt på bedömning och återkoppling på ett annat sätt sen första 

intervjutillfället. Det känns bra att ha varit med och tryckt på den 

startknappen. 

 



 

139 

 

Referenser  

 

Intervjuer 

Konstruktionsskolan 

Lärarintervju Klas, enskild intervju 2013-05-17 

Individuella elevintervjuer 2013-05-02 och 2013-05-16 

Gruppintervju, elever 2013-05-27 

Matrisskolan 

Lärarintervju Erik, enskild intervju 2013-06-13 

Individuella elevintervjuer 2013-09-11 och 2013-09-12 

Gruppintervju, elever 2013-10-23 

 

Skriftliga referenser 

Alvesson, M. & Sköldberg, K., 2008. Tolkning och reflektion: 

vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur. 

Andersen Bueie, A., 2016. Nyttige og mindre nyttige 

lærerkommentarer – slik elevene ser det. Nordic Journal of Literacy 

Research, Volym 2, p. 28. 

Arfwedson, G., 1996. Vad är ämnesdidaktik?. Lund: 

Studentlitteratur. 

Bergström, G. & Ekström, L., 2015:1. Att lyssna på lärarna - en 

metodologisk utmaning. Nordidactica - Journal of Humanities and 

Social Science Education, pp. 120-144. 

Bergström, G. & Ekström, L., 2015:1. Mellan ämne och didaktik - om 

ämnesteorins roll inom samhällskunskapsdidaktiken. Nordidactica - 

Journal of Humanities and Social Science Education, pp. 93-119. 

Black, P. & Wiliam, D., 1998. Assessment and classroom learning. 

Assessment in Education, Volym 5:1, pp. 7-74. 



 

140 

 

Black, P. & Wiliam, D., 2006. Assessment for learning in the 

classroom. i: I. Gardner, red. Assessment and learning. London, 

California, New Dehli: Sage publications. 

Black, P. & Wiliam, D., 2009. Developing the theory of formative 

assessment. Educational Assessment Evaluation & Accountability, 

Volym 21, pp. 5-31. 

Black, P. & Wiliam, D., 2018. Classroom assessment and pedagogy. 

Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, Volym 25, 

pp. 1-25. 

Bronäs, A. & Selander, S., 2002. Samhällskunskap som skolämne. i: 

B. Falkevall & S. Selander, red. Skolämne i kris?. Stockholm: HLS 

förlag. 

Bryman, A., 2012. Samhällsvetenskapliga metoder. 2:3 red. Malmö: 

Liber AB. 

Burke, D. & Pieterick, J., 2010. Giving Students Effective Written 

Feedback. Birkshire, England: Open University Press. 

Dysthe, O., 2003. Sociokulturella teoriperspektiv på kunskap och 

lärande. i: O. Dysthe, red. Dialog, samspel och lärande. Lund: 

Studentlitteratur. 

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L., 2012. 

Metodpraktikan. 4:1 red. Stockholm: Norstedts Juridik AB. 

Forsberg, E. & Lindberg, V., 2010. Svensk forskning om bedömning - 

en kartläggning, u.o.: Vetenskapsrådet. 

Gamlem, S. M. & Smith, K., 2013. Students perceptions of classroom 

feedback. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 

Volym 20:2, pp. 150-169. 

Gerrevall, 2008. Lärares professionalitet och betygsättning - om 

bedömningens och betygsättningens dubbla karaktär . i: C. Fritzell, 

red. Att tolka pedagogikens språk: perspektiv och diskurser. Växjö: 

Växjö University Press. 

Gipps, C., 1999. Assessment in the social world of the classroom, 

chapter 10. Review of Research in Education, Volym 24, pp. 355-392. 



 

141 

 

Grönlund, A., 2010. Formativ bedömning - en översikt, Stockholm: 

Skolverket. 

Grönlund, A., 2011. Redskap för lärande? Återkoppling i 

samhällskunskap på gymnasiet. Karlstad: Karlstad University 

Studies. 

Halldén, O., 1982. Elevernas tolkning av skoluppgiften. Stockholm: 

u.n. 

Halldén, O., 1988. Alternative frameworks and the concepts of task. 

Cognitive constraints in pupils´intepretations of 

teachers´assignments. Scandinavian Journal of Educational 

Research, Volym 32, pp. 123-140. 

Halldén, O., 1994. Constructing the learning task in history 

instruction. i: M. Carratero & J. Voss, red. Cognitive and 

Instructional Process in History and the Social Sciences. New York 

and London: Routledge. Taylor & Francis Group, pp. 187-200. 

Harlen, W., 2006. On the relationship between Assessment for 

Formative and Summative purposes. i: J. Gardner, red. Assessment 

and learning. London, California, New Delhi: Sage publications. 

Hattie, J., 2012. Synligt lärande för lärare. Stockholm: Natur & 

Kultur. 

Hattie, J. & Timperley, H., 2007. The power of feedback. Review of 

Educational Research, 77(1), pp. 81-112. 

Havnes, A., Smith, K., Dysthe, O. & Ludvigsen, K., 2012. Formative 

assessment and feedback: Making learning visible. Studies in 

Educational Evaluation, Volym 38, pp. 21-27. 

Håkansson, J. & Sundberg, D., 2012. Utmärkt undervisning: 

Framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning. 1 red. 

Stockholm: Natur och Kultur. 

Johnsson Harrie, A., 2011. De samhällsvetenskapliga ämnenas 

didaktik. Rapport från en inventering, Linköping: Linköpings 

universitet. 

Jönsson, A., 2010. Lärande bedömning. 2 red. Malmö: Gleerups. 



 

142 

 

Karlefjärd, A., 2011. Att rymmas inom sitt friutrymme. Karlstad: 

Karlstad University Studies. 

Karlsson, A., 2011. Samhällsguide, individualist och moderator - 

samhällskunskapslärares professionella förhållningssätt i 

betygsrelaterat arbete. Karlstad: Karlstad University Studies. 

Khattrin, N. & Matthew, B. M., 1995. Mapping Basic Beliefs About 

Learner Centered Schools.  

KMOFAB-projektet, u.d. Assessment Reform Group. u.o., 

www.assessment-reform-group.org. 

Koritzinsky, T., 2006. Samfunnskunskap: Fagdidaktisk innföring. 

Oslo: Universitetsförlaget. 

Korp, H., 2006. Lika chanser på gymnasiet? En studie om betyg, 

nationella prov och social reproduktion. Malmö: Malmö högskola. 

Korp, H., 2011. Kunskapsbedömning - Vad, hur och varför?, 

Stockholm: Skolverket. 

Kristiansson, M., 2012. Föreställningskartor. Karlstad, Karlstads 

universitet. 

Kristiansson, M., 2015. Svensk "samhällskunskapsdidaktisk" 

forskning utan hemvist: något mer än demokrati och 

medborgarskap?. Karlstad, Karlstads universitet 16-18 mars 2015. 

Kvale, S. & Brinkmann, S., 2009. Den kvalitativa 

forskningsintervjun. 2:5 red. Lund: Studentlitteratur. 

Levstik, L. S., 2008. What happens in social studies classrooms? 

Research on K-12 social studies practice.. i: L. S. Levstil & C. A. Tyson, 

red. Handbook of Research in Social Studies Education. New 

York/London: Routledge Taylor & Francis Group, pp. 50-61. 

Levstik, L. & Tyson, C. A., 2008. Handbook of Research in Social 

Studies Education. i: L. S. &. T. C. A. Levstik, red. Handbook of 

Research in Social Studies Education. New York/London: Routledge 

Taylor & Francis Group, pp. 1-12. 



 

143 

 

Lindberg, V., 2005. Bedömning i förändring. i: L. Lindström & V. 

Lindberg, red. Pedagogisk bedömning: att dokumentera , bedöma 

och utveckla kunskap. Stockholm: HLS. 

Lindberg, V. & Hirsh, Å., 2015. Formativ bedömning på 2000-talet - 

En översikt av svensk och internationell forskning, Stockholm: 

Vetenskapsrådet. 

Lindström, L., Lindberg, V. & Pettersson, A., 2011. Pedagogisk 

bedömning, Om att dokumnetera, bedöma och utveckla kunskap. 2:a 

red. Stockholm: Stockholms universitets förlag. 

Lundahl, C., 2011. Bedömning för lärande. Stockholm: Norstedts. 

Långström, S. & Virta, A., 2011. Samhällskunskapsdidaktik – 

utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande. Lund: 

Studentlitteratur. 

Odenstad, C., 2010. Prov och bedömning i samhällskunskap – En 

analys av gymnasielärares skriftliga prov. Karlstad: Karlstad 

University Press. 

Ongstad, S., 2006. Fag i endring. Om didaktisering av kunnskap. i: S. 

Ongstad, red. Fag og didatikk i laererutdanning. Oslo: 

Universtietsforlaget. 

Parker, W. C., 2008. Knowing and doing in democratic citizenship 

education. i: L. S. Levstik & C. A. Tyson, red. Handbook of Research 

In Social Studies Education. New York/London: Routledge Taylor & 

Francis Group, pp. 65-80. 

Petterson, A., 2010:3. Bedömning för lärande – en grund för ökat 

kunnande. Forskning om undervisning och lärande.  

Pettersson, A., 2010:3. Bedömning av kunskap för lärande och 

undervisning. Forskning om undervisning och lärande. Stiftelsen 

SAF i samarbete med Lärarförbundet, 2010.  

Ruiz-Primo, A. A. & Li, M., 2013. Analyzing Teachers´ Feedback 

Practicies in Response to Students' Work in Science Classrooms. 

Applied Measurement in Education, Volym 26:3, pp. 163-175. 



 

144 

 

Samuelsson, J. o.a., 2018:1. Feedback i skrivundervisningen, Solna: 

Skolforskningsinstitutet. 

Sandahl, J., 2011. Att ta sig an världen. Karlstad: Karlstad University 

Press. 

Scherp, G.-B., 2002. Att arbeta med föreställningskartor. i: H. Scherp, 

red. Kvalitetsarbete utifrån ett lärandeperspektiv. Karlstad: Karlstad 

University Press. 

Schüllerqvist, B. & Osbeck, C., 2009. Ämnesdidaktiska insikter och 

strategier. Karlstad: Karlstad University Press. 

Shulman, L., 1986. Those who understand: Knowledge, Growth in 

Teaching. i: The Practice of Wisdom, Essays on Teaching, Learning 

and Learning to teach.. San Francisco: Jessey - Bass, pp. 187-216. 

Shute, V., 2008. Focus on Formative Feedback. Review of 

Educational Research, Volym 78, No1, pp. 153-189. 

Sjöberg, S., 2009. Naturvetenskap som allmänbildning – en kritisk 

ämnesdidaktik. Lund: Studentlitteratur. 

Skolverket, 2012. Bedömning och betygsättning i gymnasieskolan, 

Stockholm: Skolverket. 

Stodolsky, S. & Grossman, P. L., 1995. The Impact of Subject Matter 

on Curricular Activity: An Analysis of Five Academics Subjects. 

American Educational Research Journal, 32(No2), pp. 227-249. 

Thonton, S. J., 2008. Continuity and Change in Social Studies 

Curriculum. i: L. S. Levstik & C. A. Tyson, red. Handbook of Research 

in Social Studies Education. New York/London: Routledge Tylor & 

Francis Group, pp. 15-32. 

Tunstall, P. & Gipps, C., 1996. Teacher feedback to young children in 

formative assessment: a typology. British Educational Research 

Journal, Volym 22, pp. 1-15. 

Wiliam, D. & Thompson, R. A., 2007. Five "Key Strategies" for 

Effective Formative Assessment, Reston: The National Council of 

Teachers of Mathematics, Assessment Research Brief. 



 

145 

 

Yin, R. K., 2007. Fallstudier: design och genomförande. 1 red. 

Malmö: Liber AB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

146 

 

Bilaga 1 Klas skriftlig återkoppling 1 

Samhällskunskap 

Mål: 

Bedömning just nu: 

Analysförmåga 

 

Informationshantering/källkritik 

 

Redovisningsförmåga 

 

Teorianalys 

 

Att arbeta med under fortsättning av kursen 
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Bilaga 2 Klas skriftlig återkoppling 2 

BEDÖMNING 

SAMHÄLLSKUNSKAP 

Ekonomi: 

Förmåga – analys  

Förmåga – teorianalys 

Förmåga – källkritik 

Jag tycker att du 

Saknar 

Att jobba med 

Filmanalys. Två kunskapskrav bedöms: 

1. Analys: 

A – Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina 

ståndpunkter 

C – Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter 

E – Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter 

 

Här handlar det följaktligen om att ta upp flera aspekter/infallsvinklar, 

gärna utifrån analysmodellen ni fick, för att visa på hur filmen försöker 

påverka tittarna. Ju fler olika argument, desto högre bedömning. 

 

Lärarbedömning: 

 

2. Presentation:  

A – Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina 

kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer 

C – Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka 

sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer 

E – Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka 

sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer 

 

Och här skall texten vara upplagd på ett tydligt sätt, med 

styckesmarkeringar o dyl. Texten ska hänga ihop. Ju tydligare, desto 

tydligare, desto högre bedömning. Japp, C och E är samma kunskapskrav. 

Där kan man ändå skilja på olika bedömningar. Ett arbete kan ju vara mer 

eller mindre ”med viss säkerhet och strukturerat”  
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Bilaga 3 Erik skriftlig återkoppling, Världen i media 

Världen i media 
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Bilaga 4 Erik skriftlig återkoppling, Samhällsekonomi 

Samhällsekonomi 
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Bilaga 5 Blankett om informerat samtycke från elev och 

vårdnadshavare 

Information till elever och försäkring om samtycke.  

Hej! 

Jag heter Anneli Wiker och arbetar som lärare i samhällskunskap på en 

gymnasieskola i Kristinehamn. Sedan drygt ett år tillbaka går jag också en 

forskarutbildning vid Karlstads universitet och håller på med en studie som 

handlar om återkoppling mellan lärare och elev i 

samhällskunskapsundervisningen. Din lärare XX medverkar i min studie och jag 

kommer att göra ett slumpmässigt urval bland hans elever i samhällskunskap, för 

att kunna undersöka hur elever resonerar och tänker runt den återkoppling de får.  

Jag kommer att genomföra både individuella djupintervjuer och gruppintervjuer 

och dessa intervjuer spelas in. När jag sparar dessa ljudfiler kommer inte namn 

och klass att finnas med och jag kommer inte heller att nämna i min rapport var 

jag har varit, eller vilka som har deltagit.  

För att vara säker på att du vill delta i studien ber jag dig skriva på en blankett. Du 

skall veta att deltagandet är frivilligt och att du när som helst kan ändra dig och 

avbryta deltagandet i studien, även om du skrivit på blanketten. 

Idag finns det ingen forskning i Sverige om hur elever uppfattar och förstår den 

återkoppling som de får av lärare i ämnet samhällskunskap på gymnasiet, så ditt 

deltagande är viktigt och betydelsefullt!  

Kontaktuppgifter: 

Vid frågor och funderingar så nås jag på mail: Anneli.Wiker@kristinehamn.se eller 

på telefon: 070 5384893 

Huvudhandledare är docent Hans Lödén hans.loden@kau.se och biträdande 

handledare lektor Anders Broman anders.broman@kau.se  

 

Med vänlig hälsning 

Anneli Wiker 

CSD, Karlstads universitet 
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Deltagande i studie om återkoppling mellan lärare och elev i 

samhällskunskap 

Jag ger här mitt samtycke till att delta som forskningsperson i Anneli Wikers 

studie om återkoppling i undervisningen i samhällskunskap på gymnasiet. Jag är 

införstådd med att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst under studiens 

gång kan avbryta mitt deltagande. Om jag väljer att avbryta mitt deltagande 

kommer också det material som jag bidragit med att tas bort som underlag för 

studien. 

Datum:…………………………………………………………………………………. 

 

Namn:………………………………………………………………………………….. 

 

Målsmans underskrift:…………………………………………………………………. 
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