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Abstract 

Tools for learning?  

Feedback in Civics in Upper Secondary School 

This dissertation explores written and oral feedback in different contexts. The 

study is based on interviews with five Swedish teachers in Civics and on 

observations of their way of giving feedback in the classroom. Furthermore, 

teachers’ comments on the students’ written tasks were examined.  

Feedback from the teacher to the student has been classified into the categories: 

Focus on task, Focus on grade, Focus on learning process and Focus on self-

regulation. According to previous research feedback with focus on process and 

self-regulation is the most powerful tool for enhancing learning. The result 

shows that the feedback which was given on written tests and written tasks was 

not favourable for enhancing learning. Feedback in a written log and during 

work in class was more favourable. In the context where teacher gave oral 

feedback when giving back the written texts both grades and learning process 

appeared to be in focus. 

Activity theory has influenced the analysis of variation in feedback and of 

obstacles and possibilities for developing formative feedback. In order to 

explain the variation I discuss the form of the task, the nature of the subject 

and the fact that feedback is given in both a formative and a summative 

discourse.  

In the formative discourse, where the teacher acts as a promoter, I find good 

possibilities for developing formative feedback. Open tasks, feedback towards 

abilities and a direct relation between the student and the subject matter 

appeared in this discourse. A summative discourse, where examination and 

grades characterized the feedback, has been interpreted as an obstacle for 

development of a more formative practice. In that discourse the teacher acts as 

a mediator between the student and the subject matter. 

 

Keywords: Feedback, Formative assessment, Civics didactics, Civics, Social 

studies, Upper Secondary School. 
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Förord 

Så ser jag slutet på en mycket spännande, lärorik och arbetskrävande resa. 

Kanske kan man likna den vid en vandring i okänd terräng. En vandring där det 

inte finns en karta utan flera, i olika skalor och över olika delar av området. 

Bitvis befinner man sig mellan kartorna och måste rita egna. Terrängen kan vara 

svårforcerad, brant och hal men den kan också vara som en hängmyr i fjällen, 

mjuk, vacker och med ett behagligt utförslut. Vandraren är mestadels ensam 

men vandringen inte möjlig utan hjälp från andra. 
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till alla elever. 
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konstruktiva kritiken och inte minst för att ni stärkt och uppmuntrat mig när 

det har behövts. Tack till Torben Spanget Christensen som särskilt i den 

inledande fasen av arbetet inspirerade och utmanade mig genom sin entusiasm 

för ämnesområdet och sina knepiga frågor. I slutfasen av arbetet har Johan 

Samuelsson och Viveca Lindberg bidragit med kunskaper och synpunkter som 

varit utomordentligt viktiga. Jag vill också tacka Jens Pedersen som under min 

magisterutbildning väckte mitt intresse för forskning. 

Jag är glad och tacksam för att ha fått genomföra mina forskarstudier i den 

inspirerande miljö som Forskarskolan för lärare i historia och samhällskunskap 

har utgjort. Vi har haft fantastiska seminarier och jag har lärt mig så mycket! 

Jag vill tacka min rektor, Anne-Maj Kihlstrand, för att hon på alla sätt 

underlättat för mig att genomföra min forskarutbildning. Mina kollegor vid 

Duveholmsgymnasiet skall ha stort tack för alla pedagogiska och didaktiska 

diskussioner. De har varit ovärderliga.  

Slutligen vill jag tacka mina barn, Stina, Lisa och Johan, för ert helhjärtade stöd 

och alla uppmuntrande tillrop och sist och mest vill jag tacka Lars som funnits 

vid min sida såväl på kvällspromenaden som under den mentala vandring som 

forskarstudierna inneburit. 

Agneta Grönlund    Katrineholm 7 februari 2011 
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1 Inledning 

Att vara lärare är att vara del av en tradition. En tradition som påverkar hur 

undervisning och bedömning planeras och genomförs och vad som därmed blir 

möjligt att göra och lära. Att vara lärare innebär också att vara del i en mängd 

relationer. I centrum för arbetet står relationen med eleven. Det som förenar i 

den relationen är det ämne som läraren undervisar i och eleven lär. Bakgrunden 

till den här studien är en samhällskunskapslärares funderingar över sin yrkesroll 

och sitt klassrumsarbete. När bunten med skrivningar om det svenska 

statsskicket eller rapporter om internationella kriser ligger på skrivbordet, efter 

en hektisk lektion eller ett enskilt samtal kan de vardagliga funderingarna anta 

formen av en fråga. Frågan om att göra rätt saker. 

I en gymnasielärares vardag är bedömning ständigt närvarande såväl i 

interaktionen med eleverna som i efterarbetet. Bedömning har beskrivits som 

en bro mellan undervisning och lärande (Wiliam 2010). För att veta om 

undervisning leder till lärande gör vi en bedömning. Bedömningsformerna 

påverkar i sin tur både undervisning och lärande (Dysthe 2003). Synen på 

lärande har förändrats under den tid jag haft kontakt med skolan. När jag själv 

gick i skolan var synen på lärande påverkad av den behavioristiska traditionen 

där bedömningsformerna inspirerades av intelligenstest och avspeglade en 

atomistisk syn på lärande. När jag gick lärarutbildningen dominerade kognitiva 

perspektiv där idealet när det gällde bedömningsunderlag handlade om att 

eleverna behövde kunna hantera mer omfattande frågor av problemlösande 

karaktär.  

Idag har det sociokulturella perspektivet på lärande en stark ställning såväl som 

grund för styrdokument som i forskningen (Carlgren et al. 2009:18ff). Inom det 

sociokulturella perspektivet ses lärandet som kontextberoende och situerat i 

sociala praktiker. Lärandet betraktas som i huvudsak socialt och att lära sig 

begrepp och tänkesätt för att kunna delta i olika praxisgemenskaper1 betonas. 

Svingby-Jönsson beskriver synen på kunskap ur ett sociokulturellt perspektiv:  

Till skillnad från synen på kunskap som något objektivt och direkt överförbart, från 

exempelvis läraren till en mer eller mindre passiv elev, är lärande en menings- och 

                                                     
1
 I en praxisgemenskap sker lärande genom att deltagare successivt skolas in i allt mer avancerade 

uppgifter. Kunskaper och förhållningssätt lärs i en social praktik. En praxisgemenskap kännetecknas 
av att deltagarna är engagerade i en verksamhet där det finns gemensamma uppgifter, rutiner, 
redskap och överenskommelser (Lave & Wenger 1991). När jag i denna studie talar om lärarnas 
praxis vid återkopplingsgivande menar jag de redskap, rutiner och överenskommelser som de 
använder sig av i sitt vardagliga arbete. 
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kunskapsskapande process; ett aktivt förlopp där den lärande måste vara involverad 

tillsammans med andra och/eller tillsammans med kulturella verktyg och där tidigare 

erfarenheter spelar en stor roll för hur och vad vi lär oss (Svingby-Jönsson 2008:62). 

Detta har medfört ett intresse för både bedömning som en integrerad del av 

läroprocessen men också för elevernas deltagande i bedömningen inom 

kunskapsgemenskapen. När bedömning ses som en del av läroprocessen blir 

återkopplingen till eleven central (Dysthe 2003).  

Med en betoning av lärandets situerade karaktär följer ett intresse för lärande i 

skilda kontexter vilket exempelvis kan innebära skilda ämnesklassrum. Lärande 

av matematik skiljer sig rimligtvis från lärande av samhällskunskap. Inom den 

sociokulturella teorin betonas det relationella och ämnet bidrar till att 

konstituera relationen mellan lärare och elev. Den didaktiska triangelns tre 

hörn, lärare, elev och ämne, ses som bestående av sammanvävda och 

sinsemellan beroende relationer (Bronäs-Runebou 2010:84ff). 

Ämnesdidaktiken kan betraktas som en praktisk vetenskap där lärares 

handlingar står i fokus. Den kan, liksom pedagogiken, beskriva och förklara de 

studerade fenomenen men den vägleds dessutom av ambitionen att förbättra 

undervisningen (Bronäs-Runebou 2010; Jank & Meyer 1997). I så måtto har 

den ett normativt syfte. Bronäs-Runebou (2010:41) skriver:  

Ämnesdidaktiska frågor handlar sålunda om hur lärprocesser inriktade mot ett 

kunskapsinnehåll kan initieras, upprätthållas, underlättas och slutföras. 

Denna studie fokuserar på det redskap som återkoppling utgör för att 

upprätthålla och underlätta elevernas lärprocess i samhällskunskap. Jag 

betraktar undervisning som ett samspel där både deltagare och fysiska och 

intellektuella redskap interagerar i den historiskt framväxta aktivitet som 

ämnesklassrummet utgör. I min strävan att förstå och förklara den praxis för 

återkoppling som jag finner kommer jag att rikta sökljuset mot de villkor i form 

av relationer och traditioner som ”sitter i väggarna” i ämnesklassrummet. 

I kapitel 1 ges en inledande bild av den formativa bedömningen och ämnet 

samhällskunskap följt av studiens syfte. Därefter följer, i kapitel 2, en 

redovisning av tidigare forskning om formativ återkoppling. Kapitel 3 och 4 

behandlar studiens teoretiska ansats, metod och genomförande. Kapitel 5 är det 

första av två resultatkapitel. Där redovisas återkopplingens karaktär och 

variation i de fem sammanhang som undersökts tillsammans med lärarnas tal 

om återkoppling i dessa sammanhang. I kapitel 6 redovisas, i form av 

sammansatta beskrivningar, villkor i ämnesklassrummet som kan påverka 

återkopplingsgivande.  I kapitel 7 sammanfattas och diskuteras studiens resultat. 
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1.1 Bedömningens båda syften – skilda diskurser 

Bedömning i formativ mening har syftet att stödja elevernas lärande medan 

bedömning i summativ mening har till syfte att kontrollera vad eleven lärt 

(Gipps 1995; Cizek 2010). Dessa två syften med bedömning kan också ses som 

två olika diskurser inom bedömningsområdet, en utvecklingsinriktad diskurs 

där elevens lärande är det centrala och en administrativ diskurs där 

betygssättningen står i fokus (Gerrevall 2008). Under senare år har kunnat 

skönjas delvis motstridiga tendenser ifråga om kraften i dessa två diskurser. 

Från forskningens sida har ett ökat intresse riktats mot bedömningens roll i 

läroprocessen i form av den formativa bedömningen. Den formativa 

bedömningen har sina rötter i de kognitiva och konstruktivistiska lärteorier som 

utvecklades under 30- och 40-talen (Roos & Hamilton 2005) men fick ökad 

aktualitet under 90-talet. Ett intresse för den formativa bedömningen kan här 

kopplas till sociokulturell teori. I ett sociokulturellt perspektiv betraktas 

bedömning som en dynamisk och samarbetsinriktad aktivitet som sker i 

undervisningssituationen (Havnes & McDowell 2008; Shepard 2000; Gipps 

2002; Lindström 2005; Lindberg 2005; Christensen 2004). 

Begreppet Assessment for learning har kommit att ersätta begreppet formative 

assessment och på svenska talar vi omväxlande om formativ bedömning, 

bedömning för lärande, lärande bedömning eller pedagogisk bedömning 

(Gerrevall 2008). Det ökade intresset för formativ bedömning har avsatt spår i 

den svenska skolverksamheten både i form av skrivningar i läroplanens mål2, 

genom införandet av den individuella utvecklingsplanen3, i stödmaterial från 

Skolverket 4  och i utvecklingsprojekt. 5  Autentisk bedömning, portfolios, 

                                                     
2
 ”Läraren ska fortlöpande ge varje elev information om elevens utvecklingsbehov och framgångar i 

studierna” (Lpf94:16). 

3
 I Grundskoleförordningen 7 kap 2 § stadgas att lärarna fortlöpande skall informera elev och 

vårdnadshavare om elevens kunskapsutveckling i relation till målen och de insatser som behöver 
göras för att eleven skall nå målen (Forkman 2002). 

4 
Skolverkets webbplats beskriver formativ bedömning på http: www.skolverket.se/sb/d/3726. 

5
 Skolverket har vidare finansierat ett projekt lett av Per Gerrevall, Växjö högskola, med inriktning 

mot bedömning av demokratisk kompetens med hjälp av autentiska uppgifter och 
bedömningskriterier (Gerrevall 2003). 

Ett uttryck för det ökade intresset för såväl summativ som formativ bedömning i svensk skola är ett 
samarbete mellan Högskolan i Kristianstad, Malmö högskola och kommunförbundet i Skåne i form 
av Tankesmedjan som 2007 utkom med skriften ”Rapport från tankesmedjan. IUP, bedömning och 
betygssättning”. Skriften tar avstamp i sociokulturell teori om bedömning och internationell forskning 

om formativ bedömning eller bedömning för lärande (Jönsson 2007:34–41). 



12 
 

loggböcker, självvärdering och kompisbedömning är konkreta uttryck för denna 

omsvängning (Havnes & McDowell 2008; Korp 2003). Korp (2003:55) 

beskriver fenomenet med uttrycket ”det nya provparadigmet”. Havnes & 

McDowell (2008:3) beskriver framväxten av detta ”contextual-qualitative 

paradigm” som en reaktion mot den traditionella testkulturen. 

Forskare inom denna diskurs varnar för den starka trend som pågår parallellt 

och som syftar till att stärka den administrativa diskursen (Gerrevall 2008; 

Dysthe 2008; Smith 2007; Svingby & Jönsson 2008). Den kännetecknas av en 

ökad användning av externa prov och kvalitetsredovisningar och 

”accountability-begreppet”. 6  Dysthe (2008) menar att det är nödvändigt att 

stärka kunskapen om bedömning för lärande och den lärandekultur den medför 

för att den skall överleva hotet från den nya testtrenden. Både hon och andra 

forskare menar att det viktiga är att upprätthålla en balans mellan de båda 

diskurserna och att balansera de dilemman som de båda bedömningsformerna 

innebär för lärare (Gerrevall 2008; Havnes & McDowell 2008; Dysthe 2008; 

Gioka 2008).7 Det är mot bakgrund av denna utveckling man skall se mitt 

intresse för formativ bedömning. 

1.2 Mot en annan bedömningspraxis? 

Black & Wiliam (1998) visar i en forskningsöversikt att formativ bedömning har 

positiv effekt på lärandet men att den inte är särskilt vanlig i skolorna. De 

beskriver det nära förhållandet mellan bedömning och lärarens undervisning 

och menar att bedömning inte kan isoleras ifrån den inramning i form av 

förväntningar och traditioner som finns i klassrummet. De skriver om formativ 

bedömning: 

                                                                                                                                                 
I skriften ”Bedömning för att forma undervisning och lärande” ger författarna några exempel på 
pågående utvecklingsarbeten med inriktning mot bedömningsmatriser för formativ bedömning 
(Moreau & Wretman 2008). Freccero m.fl. (2005) har utifrån utvecklingsarbeten på gymnasieskolor 
beskrivit hur bedömningsmatriser, själv- och kamratbedömning kan användas i en formativ process. 

6
 Ett begrepp som baseras på tänkandet att skolor skall hållas ansvariga och få ta konsekvenserna 

om eleverna inte lyckas förbättra sig på externa prov. Begreppet kan kopplas till det amerikanska 
utbildningsprogrammet ”No Child Left Behind” (Gerrevall 2008). Carlgren et al. (2009) diskuterar 

utvecklingstrender i svensk skola och menar att vi här ser ökade krav på evidensbasering i skolan i 
form av dokumentation om effekter av metoder och arbetssätt. Även här framförs farhågor om att vi 
riskerar att prioritera kunskaper som är lätta att mäta. 

7 
Harlen (2006) beskriver de två formerna som aspekter snarare än dikotomier och diskuterar frågan 

om det inte istället handlar om att utveckla god bedömning En översikt över de motsatta 
ståndpunkter som finns inom forskningen när det gäller möjligheten att använda information i både 
summativt och formativt syfte ges i Brookhart (2010). 
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that its implementation calls for rather deep changes both in teachers' perceptions of 

their own role in relation to their students and in their classroom practice (Black & 

Wiliam 1998:14). 

I senare arbeten, Black & Wiliam (2006ab; 2009), tillskriver de innovationer i 

formativ bedömning möjligheter att påverka hela undervisningen. Utifrån 

forskning i KMOFAP-projektet 8  visar de hur konkreta förändringar av 

bedömningspraxis sätter igång processer som förändrar såväl relationen mellan 

lärare och elever som lärares och elevers förhållande till ämnet och synen på 

lärande.9 Styrkan i teorin är dess förankring i empiriska data men också den 

potential den förutspår för utveckling. Relativt konkreta, tydliga och 

lättbegripliga förändringar som kan sätta igång processer i riktning mot en 

bedömningspraxis mer inriktad på lärande skulle kunna göra skillnad i skolan.  

Nyberg (2008) har i sitt avhandlingsarbete handlett och följt en lärares 

implementering av formativ bedömning i undervisningen om växter och djurs 

livscykler i årskurs 5. Hennes studie visar att förändringar i undervisningen har 

kunnat urskiljas. Hon skriver: 

Däremot anser jag att jag har underlag för att hävda att Stinas undervisning blir mer 

specifik och målinriktad genom hennes formativa utvärdering och att det kan vara ett 

skäl till att eleverna lär sig mer än de annars skulle gjort (Nyberg 2008:213). 

Nyberg visar att lärarens ämnesdidaktiska kompetens utvecklades under 

projektet och drar slutsatsen att en bidragande orsak är den ökade 

användningen av formativ bedömning.10 

Wiliam (2010) åskådliggör den formativa bedömningens kärna genom att utgå 

ifrån de tre processer som, med utgångspunkt i Sadler (1989), är centrala i den 

formativa bedömningen nämligen: Vart skall jag/vad är målet? Var är jag nu? 

Hur skall jag komma till målet? I dessa tre processer är både lärare, kamrater 

och elever involverade. Wiliam (2010) har identifierat fem formativa 

nyckelstrategier och beskriver förhållandet mellan dessa och de tre aktörerna: 

                                                     
8
 The King‟s-Medway-Oxfordshire Formative Assessment Project. Projektet omfattade 48 lärare som 

deltog i projektet med en eller flera klasser. Eleverna var mellan 11 och 16 år. Man samlade in både 
kvalitativa och kvantitativa data. Projektet gick ut på att lärarna skulle förändra sin praxis i ett eller 
flera avseenden när det gällde frågor i klassrummet och den muntliga återkoppling som gavs i 
samband med klassrumsfrågor, återkoppling via skriftliga kommentarer, kompis- och självbedömning 
samt formativ användning av summativa prov (Black et al. 2003). 

9
 Relationen mellan lärare och elev förändrades genom att eleverna blev mer delaktiga i 

bedömningsprocessen. Forskarna menar att lärarens roll som förmedlare av ämnet behöver 
förändras till att i stället stärka elevens ”direktkontakt” med ämnet (Black & Wiliam 2006b:86). 

10
 Detta gällde de fyra aspekterna ”Kunskaper om biologiska livscykler”, ”Undervisningsstrategier och 

idéer om lärande”, ”Intresse för och kunskap om elevers föreställningar” samt ”Användning av 
formativ och summativ utvärdering” (Nyberg 2008:209). 
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1. När det gäller de mål eleven skall nå skall läraren klargöra och skapa 

delaktighet i intentionerna med undervisningen och kriterierna för att 

lyckas i sitt lärande. Eleverna som grupp skall vara delaktiga i detta och 

den enskilde eleven skall förstå intentionerna med undervisningen och 

kriterierna för att lyckas. 

2. För att kunna bedöma var eleven är i sin utveckling skall läraren 

möjliggöra effektiva diskussioner, aktiviteter och uppgifter som kan visa 

i vilken utsträckning eleverna har lärt/förstått. 

3. För att eleven skall veta hur den skall kunna nå målet måste den få 

återkoppling som leder framåt. 

4. Elever skall aktiveras som undervisningsresurser för varandra. 

5. Den enskilde eleven skall aktiveras som ägare av sitt eget lärande.11 

Mitt huvudintresse riktas emot punkt tre i ovanstående uppräkning, ge 

återkoppling 12  som för de lärande framåt. För att återkoppling skall stödja 

lärandet måste den ge information som används av eleven för att fylla gapet 

mellan nuvarande förståelse och önskad förståelse (Sadler 1989). Formativ 

återkoppling måste klargöra målet, informera hur eleven ligger till i förhållande 

till målet och ge riktlinjer för hur eleven skall gå vidare för att nå målet (Hattie 

& Timperley 2007; Shute 2008; Brookhart 2007). 

Återkoppling kan betraktas som en delprocess i den formativa bedömningen 

under förutsättning att den används på ett sätt som hjälper eleven att minska 

gapet mellan nuvarande förståelse eller förmåga och önskad förståelse eller 

förmåga. Det är inte självklart att återkoppling har denna formativa funktion. 

Internationell forskning har visat att det är vanligt med återkoppling som inte är 

effektiv för att stödja lärande (Hattie & Timperley 2007; Black & Wiliam 1998). 

  

                                                     
11 

Min översättning. Med ”ägare” menas här att eleverna har målen klara för sig och att de är aktiva 
för att styra sitt eget lärande. 

12
 Jag har valt att använda det svenska begreppet återkoppling trots att det även i Sverige är vanligt 

att tala om feedback. Jag väljer det svenska ordet av skrivtekniska skäl. 
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1.3 Formativ bedömning och ämnet samhällskunskap 

Black & Wiliam (2006b; 2009) betonar ämnets betydelse vid utveckling av 

formativ bedömning. De skriver: 

There are important differences between a group of students and a teacher gathering 

in a particular place for the learning of mathematics and those meeting to learn 

science or English (Black & Wiliam 2006b:84). 

Black & Wiliam (2009) menar att de generella principerna för formativ 

bedömning gäller för alla ämnen men att de olika ämnenas epistemologi och 

bildningssyn har betydelse för hur den formativa bedömning utformas inom 

respektive ämne. De lägger tonvikt vid utvecklande av ämnesdidaktiska 

kunskaper hos lärarna och hänvisar till forskning som visar att lärarens 

ämnesdidaktiska kunskaper 13  har större betydelse för elevernas lärande än 

lärarens ämnesmässiga kunskaper. 

De menar att ämnen skiljer sig åt ifråga om det sätt som bedömningen tar sig 

uttryck. Detta uppmärksammades tidigt av Eisner (1991) i hans kritik av det i 

USA vid den tiden dominerande, naturvetenskapliga, synsättet på bedömning. 

Han menade att det naturvetenskapliga idealet, med sitt fokus på objektivitet 

och jämförbarhet, främjade en testkultur som i sin tur påverkade 

undervisningen och att den starka styrning som i förväg kända kriterier innebär 

begränsar både lärare och elever. I en humanistiskt/konstnärligt orienterad 

bedömning växer kriterierna fram hos bedömaren i förhållande till det unika 

som bedöms och denna kvalitativt inriktade bedömning ger lärarens 

expertkunskaper och elevens kreativitet större utrymme. 

Black et al. menar att den avgörande skillnaden handlar om synen på 

ämneskunskaper som ”a body of subject matter”, möjlig att ”leverera” till alla 

elever på likartat sätt, eller synen på ämnet som en process där uppgifter kan 

lösas på olika sätt och där öppna frågor som stimulerar elevens egen 

tankeprocess är att föredra (Black et al. 2003:68, Black & Wiliam 2006b).14 

Dessa diametralt olika synsätt kan betraktas i termer av vilken bildningsteori 

som dominerar ämnet. Jank & Meyer (1997) beskriver skillnaden mellan den 

formella och den materiella bildningsteorin med utgångspunkt i frågan om vad 

                                                     
13 De använder här begreppet ”pedagogical content knowledge” (Shulman 1986) och beskriver det 
som att veta vilka aspekter av ämnet som är särskilt svåra för elever och att kunna använda sig av 
de metaforer, kontexter och analogier som hjälper eleven att lära i ämnet (Black et al. 2003:59; Black 

& Wiliam 2006b). 

14 
Utifrån erfarenheterna från KMOFAP-projektet menar de dock att denna skillnad inte ligger i ämnet 

som sådant utan i det sätt som ämnet tolkas i skolsammanhang (Black et al. 2003:68). 
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som kännetecknar en bildad individ. Den materiella bildningsteorin utgår ifrån 

vilket innehåll som är så viktigt att eleven bör lära sig det. I den formella 

bildningsteorin är eleven utgångspunkten och frågan handlar om vad som är 

viktigt för eleven att lära sig. Skillnaden handlar om att urvalet av innehåll i 

undervisningen, mot bakgrund av en samhällelig kontext, bestäms med ämnet 

eller eleven som utgångspunkt. 

Christensen (2008) gör åtskillnaden mellan ämnesmässiga kunskaper visavi 

ämnesmässig kompetens och menar att samhällskunskap i Danmark har en 

tonvikt mot formell bildningsteori. Han skriver:  

De didaktiske hovedelementer i samfundsfagsundervisningen er i stikordsform 

induktiv, elevinddragende, problemorienteret, omverdens- og aktualitetsorienteret og 

handlingsorienteret undervisning med vægt på det formaldannende, som peger i 

retning af kompetencemål (Christensen 2008:66–67). 

Hans beskrivning av samhällskunskap i Danmark kan jämföras med 

beskrivningen av ämnet samhällskunskap i ämnesplanen för Samhällskunskap i 

Gy11. 

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att 

utveckla följande: 

1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella 

som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt 

olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika 

tolkningar och perspektiv. 

2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika 

ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden 

påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer. 

3. Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser 

med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. 

4. Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt 

värdera källornas relevans och trovärdighet. 

5. Förmåga att uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika 

presentationsformer (Skolverket, Ämnesplan för Samhällskunskap, 

http://www.skolverket.se/sb/d/4168. 110120). 

Vi kan konstatera att de två första punkterna beskriver kunskaper som eleven 

skall utveckla medan de tre följande beskriver förmågor. Min tolkning är att 

förmågor ligger nära det Christensen kallar kompetenser. 

Linde (2003) har gjort en analys av den tidigare kursplanen i samhällskunskap 

och menar att samhällskunskapsämnet där beskrivs som en process, ett 

kunskapande arbete, och att beskrivningar av en tydlig uppsättning vetande 
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saknas. Bronäs & Selander (2002) beskriver samhällskunskapsämnet som ett 

kalejdoskop av löst sammanfogade delar där kärnan utgörs av ämnets 

medborgarfostrande roll. Denna fostran möjliggör utvecklandet av kritiskt 

tänkande och självständigt ställningstagande men författarna menar att 

förmedlingen av gemensamma värden och befintliga kunskaper dominerar till 

nackdel för utvecklandet av det kritiska tänkandet. I en historisk tillbakablick 

beskriver de hur ämnet under lång tid kom att domineras av faktakunskaper 

och präglas av stoffträngsel. De skriver:  

Kritisk granskning och ifrågasättande fick inget större utrymme förrän i mitten av 

1990-talet (Bronäs & Selander 2002:76). 

Även Vernerssons studie (1999) visar ett ämne där innehållet är otydligt men 

där den demokratiska normbildningen framhävs som viktigast för ämnets 

legitimitet. I handböcker i samhällskunskapsundervisning betonas de generiska 

kunskaperna15 (Arevik & Hartzell 2007; Lindqvist & Hyltegren 1995). Arevik & 

Hartzell (2007:211–239) framhäver förmågan använda nya begrepp och att 

tänka med hjälp av dessa. Bland de kunskaper, eller med deras ord, 

tankekvaliteter, som samhällskunskapsämnet bör utveckla nämns förmågan att 

generalisera och att hitta mönster, att ta ställning, tänka kritiskt och att se 

konsekvenser. De utgår ifrån sociokulturell lärteori och betonar vikten av att 

eleverna utvecklas mot att ställa egna frågor istället för att besvara andras. De 

ser motsättningen mellan individ och samhälle som samhällskunskapens kärna 

och därmed de värderingskonflikter som finns inbyggda i denna spänning. 

Englund (1997) har utformat en didaktisk typologi för samhällskunskapsämnet 

där han skiljer ut fem typer av samhällskunskap. En av dessa, den 

samhällsvetenskapligt baserade samhällskunskapen, ligger närmare den 

materiella bildningsteorin medan flera av de övriga lutar mer åt den formella 

med tonvikt på medborgarfostran och/eller de studerandes erfarenheter eller 

individuella kompetenser. Vernersson (1999) har visat på skillnader i 

ämnesuppfattning mellan olika lärare i samhällskunskap. Även hans studie visar 

en spännvidd som kan förstås i termer av mer eller mindre materiell eller 

formell bildningsteori. 

Olsson (2009) beskriver motsättningen mellan ett synsätt där undervisningen i 

samhällskunskap tar sin utgångspunkt i ämnet eller där den tar sin utgångspunkt 

hos eleven. Han menar att det i den svenska samhällskunskapsdiskussionen 

historiskt sett går att urskilja en kamp mellan dessa båda synsätt. Han skriver: 

                                                     
15 

Allmänna kunskaper och förmågor. 
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Här finns aktörer som positionerar sig nära det samhällsvetenskapliga och 

ämnesteoretiska och här finns aktörer som positionerar sig nära ett pedagogiskt 

förhållningssätt och menar att utgångspunkten måste tas i eleven och i det 

demokratiskt medborgerliga och normativa uppdraget (Olsson 2009:10). 

Han konstaterar att företrädare för det ämnesteoretiska synsättet har varit 

relativt osynliga, historisk sett, i det svenska samhällsdidaktiska fältet.  

I den kamp Olsson (2009) beskriver används den ämnesdidaktiska 

brometaforen16 för att beskriva denna motsättning. Jag menar att begreppen 

materiell och formell bildningsteori ger ett annat raster. Att ett ämne präglas av 

formell bildningsteori innebär inte att det är mindre ”ämne” utan att elevens 

behov av ämneskunnande, i det samhälle den lever i, skall vara utgångspunkt 

för valet av innehåll i ämnesundervisningen. I Olssons översikt framskymtar en 

bild av ett ämne där förmågor som argumentation och perspektivtagande 

tränas, där lärande i ett deliberativt klimat 17  är eftersträvansvärt och där 

innehållet betraktas, eller borde betraktas, med elevens perspektiv som 

utgångspunkt.18 Man kan se den tonvikt som läggs vid förmågor av olika slag 

som ett tecken på att det inom samhällskunskapsämnet i Sverige kan skymtas 

ett ideal med tonvikt mot formell bildningsteori men också att detta ideal inte 

tycks vara helt lätt att förverkliga.  

Forskningen om samhällskunskapsämnet är svag och i ovanstående beskrivning 

kan skönjas indikationer på att det inom ämnet kan rymmas drag av såväl 

materiell som formell bildningsteori. Det bildningsideal som präglar ämnet kan 

ses som en utgångspunkt ifråga om de val som läraren gör när undervisningen 

planeras.  

                                                     
16

 Ämnesdidaktik definieras här som ett fält som bildar en bro mellan ämnesdisciplinen och 
pedagogiken. Brometaforen problematiseras av Bronäs-Runebou (2010:16) som menar att den 
”reducerar ämnesdidaktiken till en samverkansdisciplin mellan två etablerade forskningsområden.” 
De betraktar de två delarna didaktik och ämne som en helhet. 

17
 I ett deliberativt klimat poängteras vikten av att visa tolerans, lyssna till andras argument i en 

diskussion där olika argument ställs mot varandra och där traditionella uppfattningar kan ifrågasättas 
(Englund 2007). 

18
 Liljestrand (2002) har undersökt klassrumsdiskussionen och finner att lärarens kunskapsauktoritet 

blir ett problem när elever skall träna sig i argumentation. Wikman (2003) visar hur lärare tränar 
eleverna att inta olika ståndpunkter. Bernmark-Ottosson (2005) uppmärksammar en risk, utifrån sin 
forskning om lärarstuderandes demokratiuppfattningar, att undervisningen kommer att präglas av 
framställningar av demokrati som beslutsprocess, fjärran från elevens vardag. Vernersson (1999) 
beskriver att den lokala kontexten tycks ha stor betydelse för samhällskunskapsundervisningen och 
att eleverna deltar i planeringen av undervisningen. Severin (2002) visar att elever både vill och har 
förmågan att reflektera över samhälleliga begrepp och att autentiska frågor uppskattas av eleverna. 
Severin pekar på vikten av att synliggöra men även att ifrågasätta elevers uppfattningar (i Olsson 
2009). 
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Black & Wiliam (1998:25) poängterar vikten av att uppgifter både behöver vara 

utformade för att nå de aktuella lärandemålen men också vara av öppen 

karaktär för att generera den information som är relevant för att läraren skall 

kunna bedöma var eleven befinner sig och därmed ge den återkoppling som 

eleven har nytta av. 

Undervisning som främjar utveckling av formativ bedömning kännetecknas av 

att den består av utmanande aktiviteter som ger tänkande och diskussion i 

klassrummet. Uppgifter där idéer eller kunskaper som eleven har används i nya 

sammanhang eller vid problemlösning. Jämförelser, stora frågor av öppen 

karaktär, uppgifter där utgångspunkten är ”Vad skulle hända om…” är exempel 

på denna typ av uppgifter. Att utgå ifrån övergripande frågor där det krävs att 

eleven först urskiljer och arbetar med mindre frågor för att sedan återgå till den 

bredare frågan är ett annat exempel (Weeden & Lampert 2006)19.  

Wiggins (1998:22ff) beskriver uppgifter som ger god möjlighet till formativ 

bedömning som realistiska d.v.s. de liknar uppgifter som finns i de 

sammanhang kunskaperna skall användas utanför skolan. De bör vidare ställa 

krav på elevens omdöme och förmåga att lösa problem snarare än att följa en 

viss rutin och de bör handla om att eleven skall ”göra” något ämnesmässigt 

snarare än att memorera. Även han betonar vikten av övergripande frågor och 

definierar dessa som frågor som är centrala för ämnet, inte har något självklart 

rätt svar, tar sikte mot analys, syntes och värdering, utformas för att provocera 

eleven och ge upphov till nya frågor (Wiggins 1998:214ff). 

När det gäller utveckling av en formativ bedömningspraxis menar jag, mot 

bakgrund av Black & Wiliams argumentation, att ämnet samhällskunskap både 

har styrkor och svagheter. Ett ämne som präglas av formell bildningsteori, med 

öppna frågor i syfte att stimulera elevernas eget tänkande, kan ha lättare att 

utveckla formativ bedömning än ett ämne som präglas av materiell 

bildningsteori (Black et al. 2003:72; Black & Wiliam 2006b; se även Marshall 

2007). 

Å andra sidan kan det vara svårare att förmedla den förståelse för 

kvalitetskriterier som är viktig för att eleverna skall kunna använda den 

formativa återkopplingen. Marshall (2007) menar att det i humanistiska och 

samhällsvetenskapliga ämnen inte fungerar att formulera klara och entydiga mål 

utan att målen snarare skall ses som en horisont mot vilken eleverna kan färdas 

                                                     
19

 Denna skrift behandlar geografiämnet men min bedömning är resonemangen är överförbara till 
samhällskunskapsämnet. 
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på olika vägar. Lärarens uppgift är att i interaktion med eleverna göra 

horisonten tydlig.  

Min fundering utifrån detta är hur den återkoppling ser ut som ges i 

samhällskunskap. Forsberg & Lindberg (2010:114) pekar på behovet av svensk 

forskning gällande såväl informella bedömningsformer som ämnesdidaktisk 

bedömning och redskap för pedagogisk bedömning.  

Återkoppling i samhällskunskap har tidigare inte studerats i Sverige, det saknas 

kunskap om hur och i vilka sammanhang återkoppling ges, vilken karaktär den 

har och vilka överväganden som görs av samhällskunskapslärare i samband med 

återkoppling. Ges återkoppling som har förutsättningar att stödja elevens 

lärande? Om inte – vilka hinder för och möjligheter till en förändring av 

återkopplingen i formativ riktning kan urskiljas? 

Med återkoppling avses i denna studie lärares information till elev om någon 

aspekt av dennes prestation eller förståelse. Återkoppling är den del av 

undervisningsprocessen som kommer när eleven har gått vidare från 

instruktionen och i interaktion med läraren får information om sin prestation 

eller förståelse och/eller hur hon/han kan gå vidare i sitt lärande.20 Jag har valt 

en smal definition i så måtto att den endast avser lärares information till elev 

och inte den återkoppling som eleven får från annat håll. Definitionen är bred i 

så måtto att den räknar all information som återkoppling oavsett om den 

används av eleven eller inte. 

Med formativ återkoppling avses återkoppling som del i en formativ 

bedömningsprocess. Jag använder mig av den definition av formativ 

bedömning eller, som den också kallas, bedömning för lärande (Assessment for 

learning) som den brittiska The Assessment Reform Group21 fastslagit och som 

lyder:  

                                                     
20

 Definitionen har sin utgångspunkt i Hattie & Timperleys (2007:81) definition: “feedback is 
conceptualized as information provided by an agent (e.g., teacher, peer, book, parent, self, 
experience) regarding aspects of one´s performance or understanding. /…/. Feedback thus is a 
“consequence” of performance.” 

21
 The Assessment Reform Group är en brittisk forskargrupp. De beskriver gruppens arbete som 

följer: “The aim of the Assessment Reform Group (ARG) is to ensure that assessment policy and 
practice at all levels takes account of relevant research evidence. In pursuit of this aim the main 
targets for the Group's activity are policy-makers in government and its agencies. It also works 
closely with teachers, teacher organisations and local education authority staff to advance 
understanding of the roles, purposes and impacts of assessment.” (http://www.assessment-reform-
group.org/index.html). 
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the process of seeking and interpreting evidence for use by learners and their 

teachers, to identify where learners are in their learning, where they need to go and 

how best to get there (ARG 2002a, i Gardner 2006: 2). 

När jag skriver om formativ bedömning i denna studie ligger fokus på hur 

elevens lärande skall kunna stöttas (se Wiliams (2010) nyckelstrategier s. 14). 

Den användning som läraren har av den information han/hon samlar in och 

som används för att förändra lärarens undervisning berörs ej (jmf Sadler 1989). 

Mitt intresse riktar sig emot återkopplingens karaktär i olika sammanhang och 

jag har inte för avsikt att undersöka andra aspekter av återkoppling såsom när 

den ges, i vilken form den ges, vilken typ av student mottagaren är eller vad 

mottagaren gör med återkopplingen. 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syfte  

Syftet är att utforska återkoppling i ämnet samhällskunskap och med 

utgångspunkt i lärarnas praktik pröva möjliga förklaringar för att skapa 

förståelse för denna. Syftet är också att urskilja hinder för och möjligheter till att 

förändra återkopplingen i formativ riktning. 

Frågeställningar 

Vilka variationer i återkopplingens karaktär kan urskiljas beroende på i vilket 

sammanhang återkopplingen ges? 

Vilka uppfattningar om återkoppling framträder när lärare talar om sin praktik? 

Vilka hinder och/eller möjligheter kan urskiljas när det gäller att förändra 

återkopplingen i samhällskunskap i formativ riktning? 
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2 Formativ återkoppling 

Den internationella forskningen om återkoppling är mycket omfattande, har 

genomförts med olika lärteoretiska utgångspunkter och har genom åren 

förmedlat delvis motstridiga resultat (Shute 2008). Återkoppling har beskrivits 

som ett tveeggat svärd som både kan stödja och försvåra lärande (Kluger & 

DeNisi 1996). Hattie & Timperley (2007) visar att återkoppling kan vara en av 

de mest effektiva metoderna för att stödja elevers lärande. Black & Wiliam 

(1998) lyfter fram kvaliteten på återkopplingen som en nyckelfaktor i den 

formativa bedömningsprocessen med stor betydelse för undervisningens 

kvalitet, vilket även Sadler (1998) betonar. Han skriver:  

At this point, I want to return to the quote from Black & Wiliam above, about good 

feedback lying at the heart of good pedagogy (Sadler 1998:79). 

Jag kommer i den följande framställningen att redovisa forskning med relevans 

för vilken karaktär återkopplingens bör ha för att ha förutsättningar att fungera 

formativt. 

2.1 Utvecklad och målinriktad 

I en forskningssammanställning baserad på 185 studier gällande högre 

utbildning visar Nyquist (2003) att olika typer av återkoppling får olika effekt på 

lärandet. Återkopplingen hade delats in i fem kategorier. Återkoppling som 

endast gav besked om resultatet i form av poäng eller betyg hade den svagaste 

effekten medan besked om resultat samt rätta svar gav något bättre effekt. 

Återkoppling som innefattade korrekta resultat, förklaringar och information 

om specifika aktiviteter för att förbättra resultaten visade sig ha mycket god 

effekt för att stödja lärandet. 

Wiliam skriver:  

feedback that just tells students how they did, even when combined with information 

about what they should have done, is the least effective form of feedback (Wiliam 

2008:275). 

I en svensk studie (Ekström 2008) undersöks lärarnas värderande omdömen 

under redovisningar på lärarutbildningens slöjdkurser. Tio timmars film från 

redovisningstillfällen analyserades utifrån vilket innehåll som förmedlades i 

återkopplingen från lärarna. Hon fann ett mönster där beröm tenderade att vara 

generellt medan kritiska synpunkter riktades mot en avgränsad och specifik del 

av studentens arbete. Hon menar att detta mönster försvårar elevernas 
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möjligheter att lära av redovisningstillfället. Hennes tolkning ter sig rimlig 

utifrån en amerikansk forskningsöversikt, Shute (2008), där omfattande stöd i 

forskningen refereras för vikten av att formativ återkopplig är utvecklad, 

specifik och tydlig. Återkopplingen bör bidra till att eleven får klart för sig hur 

skillnaden ser ut mellan elevens aktuella prestation eller förståelse och den 

prestation eller förståelse som är målet för den undervisningssekvens som 

återkopplingen gäller (Shute 2008; Wiliam 2010; Hattie & Timperley 2007). 

En viktig aspekt som belyses av Black et al. (2003) är svårigheten för eleverna 

att förstå mål eller kvalitetskriterier när det gäller ämnen som präglas av öppna 

frågor där flera lösningar är möjliga (se även Marshall 2007). Återkopplingen 

bör då riktas emot att utmana elevens tänkande genom att tillföra andra 

argument eller infallsvinklar i syfte att utveckla deras kritiska förmåga. Nicol & 

Macfarlane-Dick (2006), vars forskningsöversikt är inriktad på akademisk 

utbildning, lyfter även de fram svårigheten att förmedla bedömningskriterier för 

komplexa uppgifter. De skriver:  

However, many studies have shown that it is difficult to make assessment criteria and 

standards explicit through written documentation or through verbal description in 

class (Rust et al., 2003). Most criteria for academic tasks are complex, 

multidimensional (Sadler 1989) and difficult to articulate; they are often „tacit‟ and 

unarticulated in the mind of the teacher (Nicol & Macfarlane-Dick 2006:206). 

Strategier för att dela kvalitetskriterier med eleverna kan vara att visa exempel 

på arbeten av olika kvalitet som eleven kan jämföra sitt eget arbete med, att 

diskutera kriterier eller att träna eleverna i bedömning av andra elevers arbeten 

(Nicol & Macfarlane-Dick 2006). 

Även om ovanstående beskriver forskning om akademiska studier så menar jag 

att i ett ämne som samhällskunskap, med dess prägel av formell bildningssyn, 

kan motsvarande svårigheter finnas på gymnasienivå. 

2.2 Inriktad på uppgift och ej på person 

Butler (1988) har undersökt vilken effekt olika former av omdömen hade på 

132 sjundeklassare vid fyra skolor i Israel. Hon genomförde ett experiment där 

hon lät en tredjedel av eleverna få betyg, en tredjedel få kommentarer och en 

tredjedel få både betyg och kommentarer på en lektionsuppgift. Nästa lektion 

fick de en liknande uppgift och de fick veta att de skulle få samma slags 

återkoppling som vid den första lektionen. De elever som fått endast betyg eller 

kommentarer och betyg gjorde inga framsteg mellan den första och den andra 
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lektionen medan de elever som endast fått kommentarer förbättrade sina 

resultat med 30 procent.  

Butler (1987) lät 200 sjätte- och sjundeklassare få fyra slags omdömen på ett 

lektionsarbete. En fjärdedel av eleverna fick kommentarer som var specifikt 

inriktade på målet med uppgiften, en fjärdedel fick betyg, en fjärdedel fick 

beröm (i form av kommentaren ”Very good”) och en fjärdedel fick ingen 

återkoppling alls. Hon fann att de elever som fått kommentarer hade förbättrat 

sitt arbete avsevärt medan de som hade fått betyg respektive beröm inte hade 

gjort större framsteg än de som inte fått någon återkoppling alls. I en 

efterföljande enkät visar det sig att de elever som fått kommentarer liksom de 

som inte fått någon återkoppling alls tenderade att förklara sina resultat med 

utgångspunkt i själva arbetet, en uppgiftsrelaterad förklaring, medan de som 

fick beröm och betyg i högre utsträckning förklarade framgång respektive 

misslyckande med sig själva, en jagrelaterad förklaring. En slutsats av detta är 

att återkoppling bör fokusera på uppgiften, inte på jaget, vilket blir effekten av 

både beröm som är inriktat på självet och betyg (se även Wiliam 1999; Black & 

Wiliam 1998; Hattie & Timperley 2007; Shute 2007; Kluger & DeNisi 1996; 

Jönsson 2010).  

De brittiska forskarna Black & Wiliam (2006a; Black et al. 2003) har i ett stort 

aktionsforskningsprojekt, KMOFAP-projektet, tagit fasta på den av Butler 

påvisade negativa effekten av betyg på arbetsuppgifter. Projektet omfattade 48 

lärare som deltog i projektet med en eller flera klasser. Eleverna var mellan 11 

och 16 år och i studien ingick ämnena matematik, naturvetenskap och engelska. 

Man samlade in både kvalitativa och kvantitativa data.  

Projektet gick ut på att lärarna skulle förändra sin praxis i ett eller flera 

avseenden. Den skriftliga återkopplingen förändrades på så sätt att 

kommentarer gavs (men inte poäng eller betyg) som gav besked om vad som 

var bra och vad som kunde förbättras i elevernas uppgifter och hur det skulle 

kunna gå till. Kommentarerna utvecklades ifrån att ha varit personliga med 

svagt informationsvärde till att bli mer sakliga och inriktade på vad som 

behövde förbättras. Eleverna skulle också ges tillfälle att följa upp 

kommentarerna. De lärare som var involverade i projektet upplevde detta som 

en stor förändring i deras klassrumspraxis. Eleverna var vana vid att bli 

betygssatta. Den muntliga återkopplingen förändrades som en effekt av att 

lärarna förändrade sina frågor i klassrummet och utökade tiden som eleverna 

fick för att fundera på frågorna vilket innebar att klassrumsdialogen blev mer 

inriktad på förståelse. Elevernas svar betraktades inte i termerna rätt eller fel 
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utan användes som utgångspunkt för att öka förståelsen och få igång elevernas 

tänkande. Allteftersom projektet framskred förändrades klassrumskulturen. 

Black et al. (2003:48) skriver: 

They all came to understand that it was worthwhile putting in the effort to work with 

feedback by comments because they could sense that learning was improving. 

Man fann att denna förändring även medförde en förändring ifråga om hur 

uppgifter formulerades, uppgifterna måste formuleras så att kommentarerna 

kan inriktas på att utveckla elevernas förståelse (se även Wiggins 1998). 

Projektets kvantitativa data insamlades på så sätt att varje klass i projektet fick 

en kontrollgrupp, den kunde bestå av en annan klass som samma lärare hade 

eller hade haft. Mätinstrumentet var de normala bedömningsinstrument som 

användes i de olika skolorna eller nationella prov. Författarna menar själva att 

resultaten från den kvantitativa studien är svårtolkade av flera skäl. Det var 

ibland svårt att hitta kontrollgrupper som var tillräckligt lika men ändå inte 

påverkade av projektet i någon mening och man fann också att lärarna lyckades 

olika bra att bädda in de formativa strategierna i sin undervisning. Trots detta 

drar författarna slutsatsen att eleverna som ingick i projektet uppvisade bättre 

resultat än kontrollgrupperna. Noteras bör att denna studie innefattade alla de 

förändringar i bedömningspraxis som ingick i KMOFAP-projektet22, inte bara 

förändringar när det gällde återkoppling.  

Hattie har jämfört olika effekter relaterade till sambandet mellan återkoppling 

och lärande och fann att beröm riktat mot eleven som person var en av de 

former som var minst effektiv (Hattie & Timperley 2007; Hattie 2008). Detta 

stöds även av Kluger & DeNisis meta-analys (1996). Såväl Black & Wiliam 

(1998) som Kluger & DeNisi (1996) menar att alla jämförelser mellan studenter, 

direkt eller indirekt, åstadkommer en jag-fokusering hos eleven. Betyg och 

poäng är exempel på återkoppling som inbjuder till jämförelser. Hattie & 

Timperley (2007) karaktäriserar återkoppling som inriktar sig mot eleven som 

person som en återkoppling med mycket svagt positiv, och ibland rentav 

negativ, effekt.  

Harlen (2006) menar att återkoppling har en nyckelroll när det gäller elevers 

uppfattning om sin förmåga och motivation för att lära (se även Black et al. 

2003:74ff). Hon tillskriver klassrumskulturen en avgörande roll: 

                                                     
22

 Skriftlig återkoppling i form av kommentarer; förändring av frågornas karaktär och tid mellan frågor 
och svar; utveckling av själv- och kamratvärdering (Black et al. 2003). 
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Most teachers have come across students who constantly ask „Is it for the 

examination?‟ when asked to undertake a new task. This follows years of being told 

how important it is to pass the examination rather than to become aware of the 

usefulness and interest in what is being learned (Harlen 2006:62).  

I en klassrumskultur där stort fokus ligger på summativ bedömning och 

återkopplingen består av betyg eller poäng på en examinationsuppgift blir 

eleverna prov- eller betygsorienterade snarare än lärandeorienterade vilket 

inverkar på deras motivation (Harlen 2006). Trots avsaknad av externa prov i 

samhällskunskap menar jag att det kan finnas motsvarande klassrumskultur i 

Sverige. 

Ivanic et al. (2000) redovisar en studie där en jämförelse skett mellan 

universitetslärare i akademisk engelska och lärare i samhällsvetenskapliga ämnen 

vad avser deras återkoppling i form av kommentarer på studenters skriftliga 

arbeten. De analyserade tio lärares kommentarer och fann att de lärare som 

undervisade i samhällsvetenskap i hög utsträckning använde kommentarerna 

för att rättfärdiga de betyg studenten fick på arbetet. Detta var inte aktuellt för 

de lärare som undervisade i engelska eftersom de inte satte betyg på texterna. 

Forskarna kategoriserade lärarnas kommentarer utifrån kommentarens funktion 

och de övriga kategorierna var bedömning av skillnaden mellan studentens essä 

och ett ideal, redigering/rättning, gå i dialog med studenten, ge råd som kunde 

användas i nästa essä eller råd som kunde användas vid omskrivning. 

Författarna drar slutsatsen att syftet med kommentarerna formar vad som 

skrivs av lärarna och de menar att lärare inte använder de möjligheter 

kommenterandet innebär på ett effektivt sätt utan snarare kommenterar relativt 

oreflekterat och att olika kommentarer på samma arbete kan ha olika, för 

studenten osynliga, funktioner. Detta får till följd att studenterna inte har någon 

större nytta av kommentarerna (Ivanic et al. 2000). 

Murphy & Ivinson (2003) har undersökt hur strategier för att höja pojkars 

prestationer i engelska påverkar vad som blir möjligt att lära. De studerade 

klassrum där pojkar som bedömdes som lågpresterande på ett systematiskt sätt 

blandades med flickor och klassrum där endast normal- och högpresterande 

pojkar placerats. De fann att när kön och förväntad prestationsnivå betraktades 

som grundläggande för undervisningsarrangemanget kom lärarnas tolkning och 

återkoppling på elevtexterna att påverkas mer av elevens karakteristika i fråga 

om kön och förväntat prestationsnivå än av den text som eleven presterat. De 

drar slutsatsen att vad som blev möjligt att lära begränsades för alla grupper 

genom dessa arrangemang och att arrangemangen medverkade till att lärarens 

fokus kom att riktas mot personen och inte mot uppgiften. 
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2.3 Inriktad på lärprocess 

Hattie & Timperley (2007) varnar för att alltför mycket återkoppling på 

uppgiftsnivå kan medverka till att eleven fokuserar på kortsiktiga mål snarare än 

mer långsiktiga strategier. Den uppgiftsorienterade återkopplingen blir mer 

verkningsfull om den kombineras med en inriktning på de processer som 

eleven använder för att fullgöra en uppgift än om den är av mer korrektiv 

karaktär. Återkoppling av korrektiv karaktär handlar om att ge besked om 

huruvida svaret är rätt eller fel eller om något fattas i lösningen eller uppgiften. 

Den processorienterade återkopplingen riktas mot de processer som eleven 

använder sig av för att fullgöra uppgiften. Det kan handla om att söka och 

bearbeta information, om utveckling av strategier för att genomföra uppgiften, 

om att hitta felkällor eller om en djupare förståelse av mening och 

sammanhang. Denna återkoppling är i högre utsträckning generaliserbar till 

andra uppgifter än den uppgiftsrelaterade återkopplingen (Hattie & Timperley 

2007).  

Björklund Boistrup (2010) har använt Hattie & Timperleys kategorier i sin 

analys av bedömningshandlingar i matematik i årskurs 4. Hon framhäver att ett 

fokus på processer ger goda möjligheter för elevers lärande medan 

bedömningshandlingar med fokus på eleven själv eller på uppgiften inte ger 

detta eftersom elever i de senare fallen inte uppmuntras att använda 

matematikens semiotiska resurser.23 

McDowells (2008) forskning handlar om hur studenter uppfattar återkoppling. 

I hennes studie ingick studerande i biologi och samhällsvetenskap på akademisk 

nivå. Hon drar slutsatsen att återkopplingen dels bör vara framåtriktad men 

också att den behöver vara inriktad både på ämnet eller sakfrågan i uppgiften 

och på de mer generiska förmågor som utvecklas i alla uppgifter. Detta är inte 

minst viktigt då studenter ofta har gått vidare till andra uppgifter när de får 

återkopplingen på en specifik uppgift. Jönsson (2010) menar att 

processrelaterad återkoppling: 

kan sägas utgöra navet i feedback för lärande bedömning, eftersom den skapar de 

grundläggande förutsättningarna för förbättrade prestationer genom att tydliggöra 

kvaliteterna i återkommande aktiviteter (Jönsson 2010:98). 

                                                     
23

 Det lärande som hon menar att bedömningshandlingar med inriktning på process möjliggör är 
hantering och tillämpande av matematiska begrepp och metoder samt kritiskt reflekterande av 
matematiska tillämpningar (Björklund Boistrup 2010:205). 
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Wiliam (2010) poängterar att det viktigaste för att återkoppling skall vara 

effektiv är att den är framåtblickande snarare än bakåtblickande. Det mest 

betydelsefulla är att fokusera på vad eleven behöver göra för att utvecklas i 

ämnet (se även Black & Wiliam 2006a; Hattie & Timperley 2007). 

Black et al. (2003:58) beskriver hur lärarna i KMOFAP-projektet upplevde att 

det var svårt för dem att ge återkoppling med tonvikt på hur eleven skulle göra 

för att förbättra sig. De drar slutsatsen att detta berodde på att den uppgift 

eleven arbetade med inte var konstruerad så att detta var möjligt och att en 

formativ återkoppling måste börja med skapandet av lämpliga arbetsuppgifter 

där elevens förståelse kan komma till uttryck (Se även Wiggins 1998). 

Återkoppling har visat sig vara mer verkningsfull i samband med uppgifter som 

kräver ”higher-order thinking” (Black & Wiliam 1998:46). När uppgifter är 

öppna i den meningen att eleven kan välja mellan olika sätt att lösa uppgiften 

eller att själv formulera det problem som skall lösas kan en bedömning ske 

under arbetsprocessens gång vilket ger större möjligheter att den bedömning 

som görs kan stödja elevens lärande (Svingby-Jönsson 2008:64f). 

Även Björklund Boistrup (2010:205) uppmärksammar vikten av att frågor är av 

öppen karaktär eftersom de erbjuder möjlighet att rikta fokus i 

bedömningshandlingen på processer som problemlösning och argumentation. 

Dysthe et al. (2002) beskriver progression vid återkoppling på skriftliga texter i 

responsgrupper. Hon menar att positiva kommentarer är viktiga under hela 

processen men att det ofta är den kritiska responsen som för arbetet vidare. 

Kritiska responsstrategier kan exempelvis vara att ställa frågor, peka på 

alternativ, komma med motförslag eller att problematisera. Dessa strategier kan 

betraktas som inriktade emot att stärka mottagarens skrivprocess. I de 

responsgrupper som beskrivs används återkopplingen återkommande under 

hela skrivprocessen. 

2.4 Främjar självstyrning 

Ett mål med att ge formativ återkoppling är att stärka elevernas förmåga att 

själva ta ansvar för sitt lärande. Om detta skall fungera behöver eleven vara klar 

över målen samt utveckla förmågan att själv jämföra sin prestation med målen. 

Hattie & Timperley beskriver skillnaden mellan elever som lär sig effektivt och 

de som inte gör det i termer av elevens strategier för självstyrning: 
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Effective learners create internal feedback and cognitive routines while they are 

engaged in academic tasks. /…/. Less effective learners have minimal self-regulation 

strategies, and they depend much more on external factors (such as the teacher or 

the task) for feedback. They rarely seek or incorporate feedback in ways that will 

enhance their future learning or self-regulation strategies (Hattie & Timperley 

2007:94). 

Självstyrning handlar om hur eleven styr och reglerar sitt eget agerande mot 

lärandemålen. Det innefattar självständighet, självkontroll, självstyrning och 

självdisciplin. Det handlar om att värdera det egna arbete och att vara villig att 

anstränga sig för att söka och hantera både hjälp och återkoppling. 

Återkoppling har en viktig funktion när det gäller att stärka elevens förmåga till 

självstyrning (Butler & Winne 1995; Hattie & Timperley 2007; Black & Wiliam 

1998; Nicol & Macfarlane-Dick 2006). 

Björklund Boistrup (2010) visar att bedömningshandlingarnas fokus har 

betydelse för de lärandemöjligheter som erbjuds. När fokus i 

bedömningshandlingarna riktas mot självstyrning i kombination med process 

erbjuds ökade möjligheter till lärande. Bedömningshandlingar riktade mot 

självstyrning stärker även elevens aktiva agens.24 Jag tolkar det i termer av att 

eleven stärks ifråga om att själv fatta beslut och att ta ansvar för sitt lärande. 

Nicol & Macfarlane-Dick (2006) refererar till amerikansk forskning som visar 

att studenter som utvecklat självstyrning och självvärdering lär sig mer effektivt 

än studenter som inte gjort detta samt att detta är en förmåga hos studenten 

som går att utveckla med hjälp av formativ återkoppling. De menar att en 

återkopplingspraxis som stärker elevens förmåga till självstyrning kännetecknas 

av att den klargör mål, utvecklar förmågan till självvärdering/reflektion och ger 

högkvalitativ information till studenten om dennes lärande. Den bör vidare 

främja en dialog om lärande mellan lärare och elev och mellan elever, stärka 

elevens självförtroende och motivation samt ge möjlighet att minska gapet 

mellan nuvarande prestation och önskad prestation. En viktig aspekt som 

betonas här är återkoppling under arbetsprocessen. 

I KMOFAP-projektet ingick utveckling av förmåga till självvärdering genom att 

dels ge en skriven återkoppling som fokuserade på vad eleven skulle kunna göra 

för att nå målet med uppgiften och dels genom att träna eleverna i 

självvärdering bl.a. genom att eleverna fick ägna tid åt att, tillsammans med 

kamrater, arbeta med att tolka lärarens kommentarer och att värdera varandras 

                                                     
24

 Agens beskrivs i avhandlingen som människans möjligheter att göra val och att låta dessa val 
påverka världen (Björklund Boistrup 2010:204). 
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arbeten (Black et al. 2003:49ff). Även Brookhart (2007) betonar vikten av att 

eleverna utvecklar meta-kognitiva strategier för att stärka förmågan att driva sig 

själva och menar att formativ återkoppling både bör lära eleverna strategier för 

självstyrning och fostra dem så att de använder strategierna. Hon citerar 

Pintrich & DeGroot (1990:38):  

Pupils need to have both the „will‟ and the „skill‟ to be successful in classrooms 

(Brookhart 2007:53). 

Shute (2007) redovisar stöd för att formativ återkoppling kan bidra till att stärka 

en orientering mot lärandemål hos eleverna. Med en orientering mot lärandemål 

följer en önskan att öka sin kompetens genom att lära sig bemästra nya 

situationer och lära sig nya kunskaper och färdigheter. En inriktning mot 

lärandemål innefattar också inställningen att intelligens är påverkbar. En 

orientering mot prestationsmål innebär en önskan att visa sin kompetens och 

att bli positivt bedömd och den innefattar även inställningen att intelligens inte 

är påverkbar. Eleven undviker utmanande uppgifter för att inte riskera att 

misslyckas. Hoska (1993) har visat att formativ bedömning kan tjäna till att 

stärka en inriktning mot lärandemål hos elever (i Shute 2007, se även Black et al. 

2003:74ff). Black & Wiliam (1998:45) menar att forskningen är tydlig när det 

gäller vikten av att lärare förmedlar att framgång i studier beror på faktorer som 

eleven kan påverka. 

Svingby & Jönsson (Skolverket 2006:25f) menar, och stödjer sig här på 

forskning av Topping (2003), att förmåga till självbedömning påverkas positivt 

av återkoppling. De betonar att förmågan till självbedömning inte bör skiljas ut 

från ämnesinnehållet utan bör knytas till både ämne och uppgift på ett för 

eleven meningsfullt sätt. 

2.5 Lärares förhållningssätt till återkoppling 

Brookhart (2007) redovisar forskning som tyder på att lärares uppfattningar om 

bedömning påverkar bedömningspraxis och att dessa uppfattningar kan 

förändras genom studier.  

McMillan & Nash (McMillan 2003) djupintervjuade 28 lärare i engelska och 

matematik. Lärarna representerade ett urval baserat på en enkätstudie där 

lärares bedömnings- och betygssättningspraxis undersöktes. Ett tydligt resultat i 

studien var att lärarna upplevde en konflikt mellan sina egna värderingar om 

god bedömningspraxis och krav utifrån i form av exempelvis externa prov. 

Lärarna bedömde dock den egna bedömningsfilosofin som det som var mest 
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avgörande för deras praxis. Den innefattade generella värderingar rörande 

lärande och undervisning som vikten av att motivera eleven och att hjälpa 

eleven att lyckas, att öka lärandet och djupförståelsen och att differentiera och 

individualisera bedömningsunderlaget. Även om denna studie inte explicit 

undersökte återkopplingspraxis finner jag den relevant med utgångspunkt ifrån 

att de värderingar som lärare ger uttryck för här påverkar vilket innehåll lärarna 

väljer att ge återkopplingen. 

Gioka (2008) genomförde en studie där nio lärare i naturvetenskap fick berätta 

om hur de gav återkoppling med utgångspunkt i skriven återkoppling som 

kopierats från elevers betygsgrundande inlämningsuppgifter (coursework). 

Dessa uppgifter betygsattes av lärarna själva vilket innebar att läraren, liksom i 

Sverige, hade till uppgift både att stödja lärandeprocessen och att betygsätta. 

Lärarna följdes under ett år och intervjuades vid två tillfällen. Hon fann två 

förhållningssätt hos lärare där en grupp såg sig själva som i första hand 

examinatorer vid arbetet med uppgifterna och de undvek att hjälpa eleverna 

under arbetets gång (sju stycken), och den andra (två stycken) tog fasta på sin 

undervisande roll och använde uppgiften i både formativt och summativt syfte. 

Gioka diskuterar spänningen mellan bedömningens formativa och summativa 

syfte i termer av ett dilemma för lärare.  

Orrell (2006) menar att universitetslärare talar om bedömning i termer av 

rättning, betygssättning och korrigering och att detta tyder på ett postscript-

synsätt på bedömning och återkoppling i förhållande till undervisning och 

lärande. Trots ett ökat intresse för bedömning inom högre utbildning menar 

hon att inte mycket har förändrats när det gäller återkoppling. Hon skriver: 

At worst, feedback on learning performance is a number, letter, grade or series of 

critical statements intended to justify academic judgement (Orrell 2006:443). 

Hon har jämfört lärares kommenterande på elevers arbeten med hjälp av tänka-

högtprotokoll med deras uppfattningar om sin egen praxis vid bedömning och 

återkoppling och kommer fram till att det finns stora diskrepanser mellan deras 

uppfattningar vid intervjuer och deras faktiska kommenterande. Hon beskriver 

att lärarna, efter att ha beslutat sig för vilket betyg studenten skulle få, hade som 

praxis att skriva en sammanfattande förklaring till betyget. Detta betraktades 

som återkoppling men stämde dåligt med den beskrivning av återkoppling som 

lärarna gav i intervjuerna, där återkopplingens syfte att stödja lärandet genom 

att bl.a. öka elevens förmåga att bedöma sig själv framhävdes. Den skrivna 

kommentar som eleverna fick var av defensiv och betygslegitimerande karaktär 

och skulle inte, enligt Orrell (2006), kunna fungera formativt. Denna slutsats 
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förstärks av att eleverna inte förväntades agera utifrån de kommentarer som 

gavs. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan konstateras att om återkoppling skall ha förutsättning 

att kunna användas formativt bör den vara utvecklad och målinriktad. Den bör 

vara inriktad på uppgiften eller lärprocessen och inte på eleven som person i 

form av en återkoppling där tonvikten ligger på det uppnådda resultatet och 

inte på instruktioner för vidare lärande. En återkoppling som främjar jämförelse 

mellan elever skapar en klassrumskultur orienterad mot prestation snarare än 

mot lärande. Återkopplingen bör vara framåtblickande och den bör främja 

elevens förmåga till självstyrning. Uppgifter av öppen karaktär erbjuder större 

möjligheter att ge återkoppling riktad mot lärprocess och självstyrning. 

En konflikt tycks finnas mellan lärares uppfattning om god bedömning och den 

egna praxisen, en konflikt som har beskrivits som en spänning mellan 

bedömningens summativa och formativa syfte. Annan forskning visar en 

diskrepans mellan vad lärare säger att de gör och vad de verkligen gör när det 

gäller återkoppling där lärarna talade om återkoppling i termer av att stödja 

lärandet men gav återkoppling av betygslegitimerande karaktär som inte hade 

förutsättningar att fungera formativt. 
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3 Teoretiska perspektiv och begrepp 

I det följande kommer att beskrivas de teoretiska utgångspunkter som ligger till 

grund för studien samt de analytiska begrepp som kommer att användas. 

3.1 Ämnesklassrummet – ett verksamhetssystem 

Den ontologiska utgångspunkten för studien är konstruktionistisk vilket 

innebär att såväl kunskap som sociala företeelser och deras mening 

kontinuerligt konstrueras av människor i ett socialt samspel (Bryman 2002). 

Lärteoretiskt är jag påverkad av sociokulturella lärteorier som har sina rötter 

både i den amerikanska pragmatismen och i den ryska kulturhistoriska skolan 

(Dysthe 2003). En viktig utgångspunkt är att lärande sker i interaktion med 

andra, mer kunniga, och ses som ett sätt att tillägna sig kulturellt skapade 

redskap. Inom den sociokulturella teorin betraktas kunskaper som situerade 

vilket innebär att hur lärandet sker, och det sammanhang eller den kontext som 

lärandet sker i, betraktas som en del av det som lärs. Lärandet sker inom ramen 

för ett verksamhetssystem (Säljö 2000; Dysthe 2003). I verksamhetssystemet 

finns individen, andra individer och medierande redskap. Begreppet redskap är 

centralt i den sociokulturella teorin och avser både intellektuella och fysiska 

resurser som vi använder för att handla och för att förstå vår omvärld. Både 

redskapen och verksamheterna bär med sig tidigare generationers erfarenheter 

som vi därmed kan använda oss av (Dysthe 2003; Säljö 2000). Redskapen 

medierar verkligheten för människor. 25  Jag har i denna studie betraktat 

återkoppling som ett redskap. 

Om lärandet är av social karaktär blir interaktionen med andra avgörande för 

vad som blir möjligt att lära. Att bli en del av en kultur genom att lära sig 

bemästra teorier och begrepp inom denna kultur ses som en del av lärandet. 

Dysthe (2003) använder begreppet inkulturation för att beskriva detta och 

betraktar den som lika viktig som den direkta undervisningen. Centralt blir då 

att intressera sig för vilken slags social aktivitet som ger den bästa kontexten för 

lärande. Mitt val att utforska lärarnas återkoppling med utgångspunkt ifrån i 

vilket sammanhang återkopplingen sker har sin grund i att jag antagit att de 

                                                     
25 

Begreppet mediera kommer ifrån tyskans Vermittlung (förmedla) och används för att beskriva att 
människan hanterar omvärlden med hjälp av fysiska och intellektuella redskap. Dessa är integrerade 
delar i vårt sociala liv. I detta ligger ett antagande om att vårt tänkande är skapat av vår kultur där 
dessa intellektuella och fysiska redskap ingår. Det viktigaste medierande redskapet är språket (Säljö 
2006:80ff). 
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olika sammanhangen erbjuder olika möjligheter att använda redskapet 

återkoppling.  

Inom den sociokulturella teoribildningen finns teoretisk grund för formativ 

bedömning i Vygotskijs (1978) teori om den proximala utvecklingszonen. Den 

består av avståndet mellan vad en individ kan prestera ensam och vad han/hon 

kan prestera i samarbete med en mer kunnig person. Vygotskij riktar här 

uppmärksamheten mot lärandepotentialen hos individen och man kan betrakta 

utvecklingszonen som ett läge där den lärande är särskilt mottaglig för 

återkoppling (Säljö 2000:120f). Vid formativ bedömning betonas vikten av att 

identifiera var den lärande befinner sig och att ge återkoppling som är 

framåtriktad och fokuserar på vad eleven skall gå vidare med. Det blir då viktigt 

att bedöma både aktuell och potentiell utvecklingsnivå och att bedöma både 

produkt och process. Dysthe hänvisar till Salomon och Perkins (1999) och 

skriver: 

Studier av vad som skiljer effektiva ”tutors” från mindre effektiva sådana visar just 

karakteristiska drag i den sociala medieringen av individuell inlärning rent generellt: 

intensiv interaktion, snabb återkoppling, personlig och situationsanpassad 

vägledning, uppmuntran samt strävan att få den lärande att förklara, reflektera och 

föreslå lösningar istället för att presentera svar och korrigera fel (Dysthe 2003:51). 

Ett tankegods med samma rötter som den sociokulturella teorin är 

verksamhetsteorin. Verksamhetsteori har beskrivits som ett analysredskap för 

att förstå vad deltagarna i en verksamhet försöker åstadkomma och varför de 

gör som de gör (Eriksson et al. 2004:18; Berthén 2007:49). 

Verksamhetsteorin bygger på Vygotskijs teori om mediering och har utvecklats 

vidare genom Leontievs beskrivning av förhållandet mellan yttre praktisk 

verksamhet och inre medvetande och mellan individuell handling och kollektiv 

verksamhet. En vidareutveckling av Leontievs tankegångar har sedan skett 

genom Engeströms modell över den mänskliga verksamhetens struktur 

(Engeström 2001).26 

Ett verksamhetssystem kan beskrivas som ett historiskt framvuxet socialt 

system där människor med hjälp av målinriktade handlingar löser olika slags 

uppgifter i samhället. Det är relativt stabilt men innehåller spänningar som kan 

få det att förändras och utvecklas. Människor formas av och formar 

verksamheten. De handlingar som genomförs i verksamheten formas av de 

föreställningar som finns inbyggda i den (Berthén 2007:48). 

                                                     
26

 Engeström refererar i denna text till Vygotskij (1978) och Leontiev (Leont‟ev)(1978; 1981). 
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Människors handlingar både motiveras av och återskapar verksamhetssystemet. 

Verksamhetsteorin har används för att studera hur inre motsättningar i systemet 

kan leda till förändringar och hur förändringar påverkar en verksamhet. 27 

Engeströms analysmodell består av enheterna subjekt, objekt och redskap, 

liksom den modell som Vygotskij utvecklade, men dessutom av enheterna 

gemenskap, regler och arbetsfördelning (Engeström 1987:78). Man kan se det 

som att Engeström kopplar ihop den individuella handlingen med den 

historiska och kulturella kontexten. I Engeströms sammanfattning av 

grundsatserna för verksamhetsteorin är det särskilt tre principer som har haft 

betydelse för mitt arbete nämligen att spänningar/motsättningar betraktas som 

förutsättning för förändring, vikten av verksamhetens historia och 

gemenskapens karaktär av flerstämmighet, där en mångfald av synsätt och 

intressen möts (Engeström 2001). 

Mitt motiv till att hämta analytisk inspiration från verksamhetsteorin är just den 

tonvikt som läggs vid spänningar mellan skilda motiv inom olika verksamheter. 

Dessa spänningar eller motsättningar beskrivs som den drivande kraften för 

förändringar i verksamheten. Återkoppling är en delprocess i 

bedömningsprocessen vilken har beskrivits som en verksamhet full av 

spänningar och konflikter (Gerrevall 2008; Gioka 2008; Harlen 2006; Brookhart 

2007). Mitt intresse av att urskilja förändringsmöjligheter i form av hinder och 

möjligheter har bidragit till att jag finner verksamhetsteorin inspirerande. 

Eriksson et al. (2004:19) skriver: 

I verksamheten uppstår också förutsättningar och gränser för vilka förändringar som 

är möjliga, samtidigt antas ingen verksamhet vara statisk utan stadd i ständig 

förändring/utveckling. 

Jag finner också verksamhetsteorins betoning på betydelsen av att kollektiv 

verksamhet är historiskt framvuxen och bär på traditioner som fruktbar. De 

fem lärarna i min studie är del i kollektivet samhällskunskapslärare i Sverige och 

bär med sig traditioner från detta kollektiv in i den verksamhet som 

undervisningen i ämnesklassrummet utgör. Intressant för mig är även att det 

inom verksamhetssystemet finns olika intressen beroende på att olika deltagare 

har olika uppgifter.  

                                                     
27

 Black & Wiliam (2006b) har analyserat hur en förändrad bedömningspraxis påverkar delar av 
klassrummet sett som ett verksamhetssystem, de kunde se förändringar i elev- och lärarrollen liksom 
förändringar i verksamhetens resultat till följd av den förändrade bedömningspraxisen. Christiansen 
(2004) har en verksamhetsteoretisk ansats i sin avhandling om integrerad bedömning på 
gymnasieskolan. I Eriksson et al. (2004) används en verksamhetsteoretisk ansats i analysen av den 

förändring som borttagandet av timplanen på grundskolan utgjorde. Berthén (2007) har studerat det 
pedagogiska arbetet inom särskolan med verksamhetsteoretisk ansats. 



38 
 

Samuelsson (2003) konstruerar ett analysverktyg med utgångspunkt i 

verksamhetsteorin i sin matematikdidaktiska studie om datoranvändning. Han 

framhäver vikten av att ta hänsyn till den kontext där handlingar utförs 

eftersom människors handlingar inte bara bestäms av målet utan också av de 

villkor och förhållanden som råder i verksamheten. Teorin inbjuder till 

fallstudier, enligt Samuelsson. Han menar att verksamhetsteorin kan spegla en 

vardaglig skolpraktik och han kopplar ihop verksamhetsteorin med Uljens 

(1997) didaktiska modell. Han skriver: 

Uljens (1997) menar att undervisning kan ses som ett specialfall av en mer allmän 

modell för mänskligt handlande som följer stegen intention-process-reflektion. Jag 

tolkar det som att intention och reflektion kan relateras till vad Leontiev kallar den inre 

verksamheten medan processen kan relateras till den yttre verksamheten. Om en 

verksamhet ska undersökas är det inte bara aktiviteten som är av intresse utan även 

tankar om verksamheten t.ex. intentioner och reflektioner (Dysthe 2001).  

( i Samuelsson 2003:19). 

Jag har inspirerats av ett verksamhetsteoretiskt synsätt och lånat begrepp och 

tänkesätt från denna teori. 

3.2 Analytiska begrepp i denna studie 

Jag kommer i det följande att beskriva hur de verksamhetsteoretiska begreppen 

har använts i studien. 

I denna studie är lärarna att betrakta som subjekt och elevernas kunskaper och 

förmågor i samhällskunskap att betrakta som objekt. Lärarna har en intention i 

arbetet med eleverna och det är att elevernas kunskaper och förmågor skall öka. 

Detta är inget jag empiriskt har undersökt utan det är den utgångspunkt jag valt. 

Återkoppling kan betraktas som ett redskap läraren har tillgång till i sina 

intentioner med eleverna. 28  I kapitel 5 visar jag hur läraren använder detta 

redskap i skilda sammanhang. Efter att ha beskrivit hur återkopplingen ser ut 

och vilka uppfattningar om återkoppling lärarna ger explicit uttryck för ville jag 

gå vidare genom att söka urskilja drag i den verksamhet som ämnesklassrummet 

utgör som jag menar ligger i verksamhetens tradition och därför, kanske, tas för 

givna och inte blir föremål för reflektion. Min strävan i analysarbetet har således 

                                                     
28

 En inspirationskälla här har varit Black & Wiliams (2006b) teoriutvecklande artikel. De gör i artikeln 
ett försök att analysera sina resultat från KMOFAP-projektet i en verksamhetsteoretisk ram där 
ämnesklassrummet betraktas som ett verksamhetssystem. Återkoppling betraktas här som redskap 
liksom lärarens ämnesdidaktiska kunskaper. I sin vidare teoriutveckling har dock inte författarna gått 
vidare på detta spår (Se Black & Wiliam 2009). 
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varit att försöka förstå varför lärare gör som de gör snarare än vad det är de 

försöker uppnå. 

De villkor29 som råder i verksamheten skapar spänningar och konflikter som 

kan förändra denna. Jag studerar ämnesklassrummet och betraktar detta som en 

gemenskap som består av lärare och elever. Denna gemenskap påverkas av de 

villkor i form av de ”regler” och den ”arbetsdelning” som råder i 

ämnesklassrummet. Med ”regler” avses de explicita och implicita bestämmelser, 

normer, traditioner och konventioner som styr handlingar inom 

verksamhetssystemet. Med ”arbetsdelning” avses både den horisontella 

uppdelningen av uppgifter mellan gemenskapens medlemmar och den vertikala 

uppdelningen av makt och status. 

Läraren är subjektet i min studie och det är de villkor som framträder i lärarnas 

tal och i lärarens verksamhet i klassrummet som jag försöker få syn på. Valet att 

studera verksamhetens villkor grundar sig på uppfattningen att en verksamhet 

som undervisning i samhällskunskap består av handlingar gjorda av enskilda 

personer men att dessa personer både påverkas av, vidmakthåller och förändrar 

strukturer som över tid har byggts in i verksamheten. Dessa strukturer har 

betydelse för vad som görs och vad som är möjligt/inte möjligt att göra.  

I analysen av lärarintervjuer och fältanteckningar används således två 

verksamhetsteoretiska begrepp i syfte att få syn på de villkor och de ev. 

spänningar och motsättningar som dessa villkor medför i samband med att 

lärare använder sig av verktyget återkoppling. Jag vill betona att jag inte 

genomfört en fullständig verksamhetsteoretisk analys utan lånat begrepp och 

förhållningssätt för att få syn på förklaringar till att återkopplingen ser ut som 

den gör. I syfte att urskilja hinder och möjligheter med att förändra 

återkopplingen i formativ riktning riktar jag sökljuset mot de villkor i form av 

regler och arbetsdelning som präglar ämnesklassrummet. 

I kapitel sex beskrivs de villkor jag funnit med hjälp av de 

verksamhetsteoretiska begreppen. I Figur 1 tydliggörs de frågor jag ställt till det 

empiriska materialet med hjälp av de analytiska begreppen ”regler” och 

”arbetsdelning”. 

 

                                                     
29

 Villkor eller förutsättningar, betingelser (Samuelsson 2003). I Engeströms modell av ett 
verksamhetssystem utgör villkoren i form av regler, gemenskap och arbetsfördelning basen på en 
triangel medan subjekt, redskap och objekt utgör toppen (Engeström1987; Knutagård 2002). 



40 
 

Figur 1. Analytiska begrepp i denna studie formulerade som frågor till det empiriska materialet. 

 

 

 

 

 

 

 

Jag kommer i kapitel 4 att redogöra för hur jag gått tillväga vid insamling och 

analys av empiriskt material. 

  

En fokusgruppsintervju, fem individuella intervjuer, 13 observationer 

samt insamlade dokument från fem lärare. 

Vilka regler * framträder? 

*explicita och implicita 

bestämmelser, normer, traditioner 

eller konventioner. 

Vilken arbetsfördelning 

framträder? 
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4 Metod och genomförande 

Studien har en fallstudiedesign där fenomenet lärares återkopplingspraxis 

betraktas som ett fall. En fallstudie anses passande när kunskapen om ett 

område är svag eller när det är komplexa fenomen som studeras. Den 

karaktäriseras av att olika typer av data samlas in om fenomenet (Gummesson 

2004). Merriam (1994:34) beskriver fallstudien som en intensiv, holistisk 

beskrivning och analys av en enda företeelse eller enhet och menar att 

fallstudien syftar till tolkning i kontext. För att kunna förstå och beskriva lärares 

återkopplingspraxis har jag sökt insyn i deras dagliga verksamhet men också 

genom intervjuer och informella samtal sökt förståelse för deras tankar om 

denna verksamhet. Ansatsen har inspirerats av etnografin vilket inte är helt 

ovanligt ifråga om pedagogiska fallstudier. Med inspiration från etnografin 

följer ett intresse för den sociokulturella kontexten (Merriam 1994). 

Ett etnografiskt drag i studien är att utgångspunkten varit att i samarbete med 

lärarna samla in olika former av data som kan bidra till insikt och kunskap om 

lärarnas återkoppling. Ett annat är uppfattningen att jag för att förstå lärarnas 

handlande i relation till hur de ger återkoppling måste få insyn i deras 

föreställningar. Det är brukligt inom den etnografiska ansatsen att tillbringa en 

längre tid på fältet än vad jag haft möjlighet att göra. Hammersley & Atkinsson 

(1995:1) skriver:  

In its most characteristic form it involves the ethnographer participating, overtly or 

covertly, in people´s daily lives for an extended period of time, watching what 

happens, listening to what is said, asking questions – in fact, collecting whatever data 

are available to throw light on issues that are the focus of the research.  

Jag har inte haft möjlighet att tillbringa lång tid tillsammans med informanterna 

utan jag har besökt dem vid ett antal tillfällen. Med mig vid dessa besök har jag 

haft många års erfarenhet av undervisning i samhällskunskap. 

Det insamlade materialet är av kvalitativ karaktär. Min syn på kvalitativ 

forskning har inspirerats av begreppen reflekterande empirisk forskning och 

reflexivitet (Alvesson & Sköldberg 2008) och min ambition är att arbeta i den 

anda som beskrivs av Alvesson & Sköldberg. De beskriver begreppet 

reflexivitet som: 

att man tar på allvar hur olika slags språkliga, sociala, politiska och teoretiska 

element är sammanvävda i den kunskapsutvecklingsprocess i vilken empiriskt 

material konstrueras och tolkas (Alvesson & Sköldberg 2008:19f). 



42 
 

Reflekterande forskning betraktar alla referenser till empirin som 

tolkningsresultat. Av stor vikt är vidare forskarens reflekterande över sin egen 

person och roll, samhället med dess traditioner och språkets betydelse. 

Empirisk forskning får sitt värde genom att en tolkning sker med beaktande av 

att den är just en tolkning vilken påverkats från många håll. Det handlar om att 

tänka kring premisserna för sitt eget tänkande, observerande och 

språkanvändande (Alvesson & Sköldberg 2008). 

Jag är själv lärare i samhällskunskap och har, liksom mina informanter, skrivit 

kommentarer och gett muntlig återkoppling och har egna, mer eller mindre 

artikulerade, föreställningar om varför jag gör som jag gör. Denna förförståelse 

har betydelse för vilka frågor jag ställer, vilka svar jag får och hur jag tolkar 

dessa. Forskarutbildningen har bidragit med didaktiska begrepp och insikter 

vilket gjort det möjligt att skapa en viss distans till min mångåriga läraridentitet. 

Jag känner igen mig i det jag sett och upplevt på fältet men studierna har 

bidragit med nya frågor om den välbekanta verksamhet som 

samhällskunskapsundervisning är för mig. 

Forskningsprocessen har genomförts med abduktiv ansats. Det innebär att 

enskilda fall tolkas utifrån ett övergripande mönster som kan vara baserat på 

teoretiska förföreställningar. Tolkningen bestyrks eller förändras av nya fall och 

under processens gång kan teorin förändras. Den teoretiska tolkningsramen 

betraktas som en inspirationskälla för att möjliggöra förståelse av empirin. 

Alvesson & Sköldberg (2008:56) skriver:  

Under forskningsprocessens sker således en alternering mellan (tidigare) teori och 

empiri, varvid båda successivt omtolkas i skenet av varandra. 

Under fältarbetet och i analysprocessen har jag fortsatt att söka, modifiera 

och/eller skapa teoretiska begrepp som kan öka förståelsen för empirin. 

En pilotstudie genomfördes våren 2009. Informanter var två kvinnliga lärare 

med fem respektive femton års erfarenhet av undervisning i samhällskunskap. I 

det följande kommer att beskrivas de erfarenheter som gjordes i pilotstudien i 

de fall de kommit att påverka denna studies upplägg. 

4.1 Urval 

I syfte att distansera mig från min egen kontext genomfördes studien i en annan 

mellansvensk stad än den jag verkar. Rektorer vid flera skolor kontaktades och 

efter klartecken från dessa tillfrågades lärarna via mail och inbjöds till ett 
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personligt möte där information gavs om att jag önskade studera deras praxis 

när det gällde återkoppling och om studiens upplägg i stora drag (se bilaga I och 

II). 

Ett målinriktat urval gjordes i syfte att nå maximal variation. Syftet med ett 

målinriktat urval är en önskan om att förstå och få insikt, att lära sig så mycket 

som möjligt om fallet (Merriam 1994). Larsson (2009; 2010) betraktar 

skapandet av maximal variation i uppfattningar som en av flera möjligheter att 

skapa generaliserbarhet hos kvalitativa studier.30  Denna resonemangslinje har 

bäring när syftet är att fånga variationen i uppfattningar och den kan, enligt min 

mening, även ha betydelse när det gäller att fånga en variation i praxis. 

När det gäller den återkopplingspraxis som jag studerat hade jag ingen 

uppfattning om på vilka grunder maximal variation borde sökas utan jag utgick 

ifrån variabler i form av skolkontext, kön och tid i yrket. Informanterna arbetar 

på fyra olika skolor, en skola med både studieförberedande och 

yrkesförberedande program, en skola med enbart studieförberedande program, 

en skola med enbart yrkesförberedande program samt en komvux-enhet. 

Skolorna har tre olika huvudmän. Bland informanterna finns en kvinnlig lärare 

med sju år i yrket, en manlig lärare med fyra år i yrket, en kvinnlig lärare med ett 

år i yrket, en manlig lärare med nitton år i yrket och en manlig lärare med 

tretton år i yrket. Tre av lärarna har historia som andraämne, en av lärarna har 

idrott och en av lärarna har sin lärarutbildning i engelska och historia men har 

under flera år undervisat i samhällskunskap. Fyra av lärarna undervisade under 

min undersökningsperiod i Samhällskunskap A medan en av lärarna 

undervisade i Samhällskunskap A, B och C. 

Det har varit relativt svårt att rekrytera informanter så mina möjligheter att 

påverka urvalet blev i realiteten begränsat. Här kan man naturligtvis reflektera 

över vad som kan tänkas skilja de lärare som väljer att delta från de lärare som 

väljer att inte delta och i vilken utsträckning dessa skillnader kan påverka 

studiens resultat. Jag vill inte spekulera i detta utan konstaterar att resultaten 

grundar sig på det empiriska material som insamlats från fem (av sex) lärare 

som efter att ha tillfrågats accepterade att ingå i studien. Den sjätte läraren 

valdes bort med motivet att hon inte skulle bidra till att öka variationen vare sig 

                                                     
30

 De andra möjligheterna handlar om kontextlikhet och igenkännande av en gestaltning. Begreppet 
generalisering skall i detta sammanhang förstås som ”någon form av försök att använda tolkningar 
eller slutsatser i andra situationer eller för att förstå andra personer än de som ingått i det empiriska 
materialet i en studie” (Larsson 2010:55). 
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ifråga om tid i yrket eller skolkontext. Antalet informanter i studien begränsades 

till fem av tidsskäl. 

4.2 Datainsamling 

I studien insamlades datamaterial med hjälp av tre olika metoder där 

datamaterialen kompletterar varandra. Datainsamlingen inleddes med att 

skriftliga elevuppgifter som lärarna kommenterat insamlades. Därefter 

genomfördes observationer i klassrummen31 och avslutningsvis genomfördes 

kvalitativa intervjuer med lärare, både enskilt och i grupp. En utgångspunkt har 

varit att genom flera datakällor nå kunskap om lärarnas återkopplingspraxis och 

deras uppfattningar om denna. Min strävan har varit att relatera olika sorters 

data till varandra och detta kan ses som ett sätt att öka validiteten i studien 

(Hammersley & Atkinsson 1995). Yin (2007) menar att styrkan i en fallstudies 

datainsamling ligger i möjligheten att använda flera informationskällor. I den 

följande framställningen kommer jag att motivera mina val samt beskriva 

tillvägagångssättet vid insamling av data. 

4.2.1 Skriftliga elevuppgifter 

Lärarna ombads att kopiera skriftliga elevuppgifter som de bedömt och på 

något sätt kommenterat när denna bedömning var gjord. De informerades om 

att jag ville ha exempel på olika typer av skriftliga elevuppgifter i syfte att få en 

så bred bild som möjligt av deras praxis när det gäller skriftlig återkoppling. 

Intentionen var att få minst två klassuppsättningar32 från varje lärare vilket har 

lyckats när det gäller fyra av lärarna medan jag från en av lärarna fått en 

klassuppsättning skrivningar och en uppsättning bedömningsdokument där 

elevarbetet inte medföljde. Ett par lärare ansåg sig behöva bidra med fler än två 

klassuppsättningar för att deras praxis skulle göras rättvisa. Valet att samla in 

                                                     
31 

Med klassrummet menar jag den verksamhet som äger rum under lektionstid oavsett om eleverna 
rent fysiskt befinner sig i klassummet eller i grupprum, bibliotek eller liknande. 

32 
Ibland har det inte varit möjligt att få med en fullständig klassuppsättning utan jag har fått nöja mig 

med en del av en klassuppsättning. Jag har då försäkrat mig om att det inte är någon medveten 
skevhet i urvalet. Min utgångspunkt har varit att få tillräckligt många elevuppgifter för att kunna få en 
god bild av lärarens återkoppling på den typen av uppgift. Vid analysen har det också hänt att jag 
valt bort en del av materialet och låtit mig nöja med 20 exemplar av en skrivning fastän jag haft 
tillgång till fler. Urvalet har då baserats på betygsnivåer och motivet har varit en bedömning av att 
inget nytt skulle framträda om jag analyserade fler uppgifter. När det gäller en av skrivningarna har 
jag inte haft tillgång till hela materialet utan läraren har kopierat samtliga slutkommentarer och 
uppskattningsvis en fjärdedel av skrivningarna där textkommentarer återfinns. Det är min bedömning 
att jag trots detta fått en god bild av lärarens praxis. 
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elevuppgifter grundar sig på ett antagande om att budskap om elevens 

prestation och/eller förståelse brukar förmedlas i samband med att eleven får 

tillbaka en skriftlig uppgift som läraren tidigare samlat in. 

Instruktionerna till lärarna bestod i att jag bad dem att göra som de brukar göra 

när de får in elevers arbeten med den skillnaden att efter bedömning och innan 

återlämning kopiera eller låta mig kopiera elevernas arbeten. Som datamaterial 

betraktat är dessa elevarbeten att betrakta som dokument då de har producerats 

för andra ändamål än forskning och de är en produkt av den kontext de 

tillkommit i (Merriam 1994). Det är naturligtvis omöjligt för mig att bedöma i 

vilken utsträckning deltagande i studien har påverkat lärarens arbetsprocess och 

därmed de skrivna kommentarer som finns på de elevarbeten som har 

analyserats.  

Lärarna bidrog med minst 13 och max 25 enskilda skriftliga prov. En av lärarna 

bidrog med två olika prov. Sammanlagt 95 prov har analyserats. När det gäller 

inlämningsuppgifter har 56 uppgifter analyserats. En av uppgifterna är inte 

genomförd under undersökningsperioden utan jag har fått del av kopior på 

material från föregående år. I detta material har jag endast haft tillgång till det 

bedömningsdokument som lämnats till eleven i samband med återlämnandet av 

uppgiften och inte de ev. kommentarer som fanns på uppgiften. Elva 

loggböcker har analyserats. Det sammanlagda antalet åtskilda kommentarer från 

dokumentmaterialet är mellan 950-1100.33 

4.2.2 Klassrumsobservationer med dubbla syften 

Esaiasson et al. (2007) rekommenderar observationer när man kan misstänka att 

diskrepansen är stor mellan vad människor säger att de gör och vad de faktiskt 

gör. Jag tror att det är ovanligt att lärare har funderat över mönster eller rutiner 

när det gäller återkoppling under lektioner vilket innebär att de kan ha svårt att, 

i en intervjusituation, beskriva sitt agerande när det gäller återkoppling även om 

de önskar förmedla en ”sann” bild. Det föll sig därför naturligt att, utifrån syftet 

med studien, genomföra klassrumsobservationer som en del av 

datainsamlingen.  

                                                     
33

 Det ungefärliga antalet beror på om man räknar varje enskild poäng på en skrivning eller varje 
enskilt frågetecken som en avgränsad sekvens. Detta har inte varit relevant för studiens syfte, därav 
den ungefärliga antalsangivelsen. 
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Observationerna tjänar två syften i denna studie. Det ena är att ”samla in” 

muntliga återkopplingssekvenser för att, liksom när det gäller den skriftliga 

återkopplingen, få kunskap om dess karaktär och hur den varierar beroende på 

sammanhang. Det andra syftet är att få insyn i lärarens vardagspraktik och få 

syn på de villkor34 som råder i denna. Det är min uppfattning att gemensamma 

erfarenheter av lärarens praktik ger bättre förutsättningar för att genomföra och 

tolka intervjuer och att de därmed bidrar till ökad rikedom hos intervjudata. 

Den insikt i verksamheten som observationerna gett har hjälpt mig att urskilja 

de hinder och möjligheter för utvecklande av en mer formativ 

återkopplingspraxis som utgör den andra delen av mitt syfte. För att nå 

förståelse för de sammanhang där återkopplingen återfinns har jag funnit det 

fruktbart att skaffa mig inblick i klassrumsinteraktionen i dess helhet. 

Observationerna har genomförts vid 2-4 tillfällen hos var och en av lärarna och 

lektionernas längd har varierat mellan 70-140 min. Enligt Esaiasson et al. (2007) 

är det inte den tid man ägnar åt observationerna utan kvalitén på materialet som 

avgör om fler observationer behöver göras, vilket stämmer med de erfarenheter 

som gjordes i pilotstudien. 

Utgångspunkten har varit att observera lärarna i så varierade sammanhang som 

möjligt där tillfällen till att ge återkoppling ges. Besöken planerades i samråd 

med lärarna. Observationerna genomfördes med det öppna syftet att studera 

lärarens sätt att undervisa i samhällskunskap. Eleverna fick alltså inte veta att 

min studie gällde återkoppling. Motivet till detta var att jag ville undvika att 

eleverna under lektionen riktade fokus mot lärarens återkoppling. Detta för att 

störa det normala lektionsförloppet så lite som möjligt. 

De observerade lektionernas kan grovt indelas i tre grupper: 

1. Läraren håller genomgång eller leder klassdiskussion eller redovisning. 

2. Eleverna arbetar självständigt och läraren interagerar med eleverna 

enskilt eller i mindre grupper. 

3. Läraren talar enskilt med en elev i samband med att en uppgift 

återlämnas. 

                                                     
34

 Med villkor avses här de kulturellt skapade omständigheter under vilka de synliga handlingarna i 
verksamhetssystemet sker. Där återfinns begreppen ”arbetsfördelning” och ”regler”. 
”Arbetsfördelning” står för såväl horisontell arbetsfördelning i form av fördelning av uppgifter inom 
verksamhetssystemet som vertikal arbetsfördelning i form av makt och status. Med ”regler” avses 
bestämmelser, normer och konventioner som påverkar verksamhetssystemet (Knutagård 2002:146). 
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Vid undervisning där eleverna arbetar självständigt och där läraren har kontakt 

med eleverna enskilt eller i små grupper har läraren burit diktafonen på sig och 

jag har befunnit mig i klassrummet. Erfarenheten från pilotstudien visade att 

den typen av återkoppling gick förlorad när diktafonen var placerad hos mig. 

Jag fann det svårt att ”följa efter” läraren vid denna typ av klassrumsarbete och 

valde därför att låta läraren bära diktafonen och själv observera på håll eller 

ibland inte alls när läraren gått iväg till elever som suttit i andra lokaler. Vid tre 

av observationerna återlämnade lärarna elevarbeten till eleven vid ett enskilt 

möte där jag var närvarande som observatör. 

Samtliga observationer har spelats in på diktafon och bearbetats en första gång i 

omedelbar anslutning till observationstillfället. Detta beroende på att jag endast 

fångat ljud och inte rörelser, miner och gester. En omedelbar bearbetning 

innebär att jag fortfarande minns observationstillfället och kan tillföra den 

typen av information till transkriberingen. Detta gäller givetvis inte de 

inspelningar där läraren burit diktafonen och lämnat klassrummet, i de fallen 

har jag varit hänvisad till det ljud som fångats i inspelningen. Den 

transkriberade observationen innehåller således talade sekvenser samt 

klargöranden och reflektioner från mig gällande hur jag tolkade de inspelade 

sekvenserna i anslutning till observationstillfället i de fall jag har observerat 

något värt att tillägga. Anteckningar har förts under observationslektionerna 

och jag har i största möjliga utsträckning försökt följa lärarens agerande. Dessa 

anteckningar kan även innehålla information som jag bedömer vara av värde 

från de informella samtal som ägt rum i anslutning till observationstillfället. Jag 

har ställt frågor och samtal har förts om de lektioner som observerats. Dessa 

fältanteckningar betraktar jag som en del av det empiriska material som 

observationerna genererat. 

Vid klassrumsobservationerna har jag förhållit mig passiv. Det går dock inte att 

bortse ifrån att det sociala samspelet i klassrummet kan påverkas av att en 

främmande person finns där. Mitt studieobjekt är läraren och läraren, liksom 

eleverna, kan påverkas av att ha en forskare i klassrummet vilket kan förändra 

lektionens stämning eller förlopp. Det är emellertid min uppfattning att de 

mönster för interaktion mellan lärare och elever som skapats under lång tid är 

relativt beständiga och att lektionerna inte blev så väldigt annorlunda än de 

annars skulle ha blivit. 

Utifrån en översiktlig bild av materialet och med beaktande av den tid jag 

förfogat över för att genomföra min studie valde jag att avstå från att analysera 

återkopplingen i de sekvenser i materialet som bestod av genomgångar, 
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klassdiskussioner eller redovisningar. Däremot har dessa observationen ett 

värde i samband med mitt andra motiv till att genomföra observationer, att få 

en förståelse för lärarnas vardagspraktik och de villkor som råder i 

ämnesklassrummet. 

Det observationsmaterial som har analyserats för att urskilja återkopplingens 

karaktär och variation består av 29 enskilda samtal med elever som genomförts 

av tre lärare samt fyra observerade lektioner hos tre lärare under elevers 

arbetsprocess. I analysen av återkopplingens villkor har fältanteckningar från 13 

observationer använts liksom, i viss utsträckning, transkriptioner eller ljudfiler 

från dessa observationer. 

4.2.3 Kvalitativa intervjuer 

Kvalitativa intervjuer är användbara för att klargöra och utveckla människors 

perspektiv på sin livsvärld (Kvale 1997:100). Intervjuerna har genomförts i 

form av halvstrukturerade livsvärldsintervjuer35. En frågeguide har upprättats 

med utgångspunkt i vad observationer och insamlat material visat om lärarens 

praxis när det gäller återkoppling. Guiden har haft liknande upplägg för de olika 

lärarna men beroende på att deras praxis har sett olika ut så har också 

intervjuguiden varierat (se bilaga IV). Den har följts när det gäller de teman som 

tagits upp men används flexibelt när det gäller ordningen mellan frågorna och 

följdfrågor. Intervjuerna har genomförts på den skola där läraren arbetar och 

varje intervju har omfattat ca 90 minuter. Transkribering har skett i avsikt att 

fånga innehållet i informanternas utsagor. Den transkriberade intervjun har 

skickats till informanterna och de har ombetts att göra klarlägganden eller tillägg 

om de så önskade. Alla lärare ansåg intervjun korrekt återgiven och inga 

klarläggande gjordes i efterhand. 

Alvesson & Sköldberg (2008) betonar svagheten i att enbart förlita sig på 

intervjuer och rekommenderar observation som komplement. Svagheten hos 

intervjun som metod består framförallt i att intervjusituationen har en lokal 

diskursiv kontext som påverkar innehållet i intervjun. Intervjuforskningen kan 

också problematiseras utifrån att den är individualistisk och bortser från att 

individen ingår i ett socialt samspel och att den är idealistisk genom att den ofta 

bortser från hur människor påverkas av sin sociala och materiella omgivning 

(Kvale 1997). Utifrån mitt sociokulturellt färgade perspektiv är detta 
                                                     
35

 Denna intervjuform definieras av Kvale (1997:13) som ”en intervju vars syfte är att erhålla 
beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening”. 
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problematiskt och jag har därför funnit det viktigt att söka nå förståelse genom 

både observationer, insamlat material och intervjuer. 

Vid intervjutillfällena upplevde jag en viss svårighet när det gällde att balansera 

mina båda identiteter, samhällskunskapsläraren och forskaren. Den fördel som 

de gemensamma erfarenheterna jag delar med informanterna har haft i 

kontakten med informanterna och i förberedelsen av intervjun kunde vid 

intervjutillfället ibland kännas som en belastning. Informanten visste att även 

jag i mitt dagliga arbete ägnar mig åt att ge återkoppling och det faller sig 

naturligt att söka medhåll och förståelse. Intervjuguiden kom att bli viktig i det 

sammanhanget för att inte lockas att ta något för givet. 

Vid pilotstudien fann jag att när jag vid slutet av intervjun gav lärarna en del 

hypotetiska frågor kring förändring av återkopplingspraxis visade de stor 

entusiasm och intresse och uppgav att de skulle uppleva det som fruktbart att 

diskutera dessa frågor med kollegor. Detta gav mig idén att en 

fokusgruppsintervju skulle kunna tillföra intressanta data till min studie. 

Fokusgruppsintervjun med de fem lärarna genomfördes efter att en inledande 

analys gjorts av de individuella intervjuerna. Styrkan med fokusgruppsintervjuer 

som metod är att de ger likheter och skillnader ifråga om åsikter och 

erfarenheter mer direkt än vad individuella intervjuer gör (Morgan 1997). En 

fokusgruppsdiskussion är lämplig när man vill undersöka på vilket sätt 

människor handlar och vilka motiv de har för sitt handlande (Wibeck 2000). 

Fokusgrupper betraktas som mindre forskarpåverkade än individuella intervjuer 

och genererar fler och mer oreflekterade utsagor än en individuell intervju 

(Morgan 1997). I mitt fall går det dock inte att bortse från den forskarpåverkan 

som den individuella intervjun medfört. En kritik som riktas mot individuella 

intervjuer är att informanten försöker anpassa sig till vad forskaren vill höra. I 

enlighet med detta kan man även tänka sig att det i en fokusgrupp bestående av 

lärare sker en anpassning till hur lärare brukar tala om sin verksamhet med 

varandra. 

Ett exempel kan belysa intervjuns karaktär av gemensam konstruktion. Under 

den individuella intervjun ställde jag frågor om de olika sammanhang där 

läraren gett återkoppling och jag ställde frågor om hur läraren upplevde att 

återkopplingen togs emot i olika sammanhang. Läraren svarade på mina frågor. 

Under fokusgruppsintervjun berättade en av lärarna att hon under den 

individuella intervjun fått en insikt som hon inte tidigare haft vilket fått henne 

att fundera över att förändra sin praxis. I ljuset av detta bör man se 
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fokusgruppsintervjun. Det är min uppfattning att jag skulle fått en annan 

diskussion i fokusgruppen om jag genomfört den innan jag genomförde de 

individuella intervjuerna. 

Vid fokusgruppsintervjun återkom vissa av de teman som funnits med vid de 

individuella intervjuerna i form av frågor från en (tänkt) lärarkandidat (se bilaga 

V). Intervjuguiden skapades med utgångspunkt i de skillnader i praxis och i tal 

om praxis som jag kunnat se i tidigare intervjuer och i dokumentmaterialet. Mitt 

val att låta en ”tänkt” lärarkandidat ställa frågorna baserades på att jag ville ställa 

praxisnära frågor ur ett perspektiv som skulle varit svårt för mig att anta 

eftersom lärarna vid det här laget hade god kunskap om min bakgrund. Jag ville 

kunna ställa vad som av erfarna lärare skulle kunna uppfattas som egendomliga 

frågor från en annan erfaren lärare. 

Som stimulusmaterial36 användes även en modell där jag försökt åskådliggöra de 

bedömningsprocesser som framträtt när lärarna talade om återkoppling. 

Lärarna ombads kommentera modellen och förslag på modifieringar 

framfördes. Min önskan var att på det sättet fånga ytterligare uppfattningar eller 

nyanser i lärarnas tankar om återkoppling och om möjligheter att förändra 

återkoppling samt om de villkor som råder i ämnesklassrummet och som 

påverkar lärares praxis. 

4.3 Etiska frågor 

Kravet på informerat samtycke har uppnåtts i så måtto att de deltagande 

eleverna har informerats om det övergripande ämnesområdet 

samhällskunskapsdidaktik. Lärarna har informerats om studiens syfte att 

beskriva och analysera samhällskunskapslärares återkopplingspraxis och deras 

tankar om denna. Valet att vara lite mer diffus gentemot eleverna motiverar jag 

med att eleverna inte är studieobjektet i denna studie och att de därför inte 

behöver veta mer än att studien handlar om samhällskunskapslärare. Det skulle 

kunna försvåra för läraren om eleverna riktar sin uppmärksamhet allför tydligt 

mot lärarens återkoppling. Såväl lärare som elever har skrivit på en 

samtyckesblankett där det framgår att de när som helst kan avbryta deltagandet 

i studien (se bilaga III). Kravet på konfidentialitet har uppfyllts genom att namn 

på individer har anonymiserats. Ett etiskt dilemma uppstod i samband med 

                                                     
36

 Ett sätt att få diskussionen att byta riktning eller att få igång en fokusgrupp kan vara att lägga fram 
någon form av stimuli, det kan vara rubriker, berättelser, föremål eller liknande (Morgan 1997; 
Wibeck 2000). 
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sökandet efter informanter. Vid en av skolorna ville rektorsgruppen beordra 

hela samhällskunskapslärargruppen att delta i studien vilket skulle äventyra den 

etiska principen om frivillighet. Jag avrådde bestämt från detta och har varit 

mycket tydlig mot lärargruppen vad avser frivilligheten i studien.  

När det gäller fokusgruppsintervjun har betonats att lärarna skall betrakta sig 

som inbjudna och på inget sätt känna sig förpliktigade att delta trots att de 

skrivit på samtyckesblanketten. Deltagande i fokusgrupp medför ofrånkomligen 

att andra än forskaren får kunskap om vilka lärare som deltagit i studien och är 

därmed känsligare ur konfidentialitetssynpunkt. Den är också svårare att styra 

för forskaren och innebär därmed större risker för obehag för deltagarna. Alla 

fem lärarna deltog i intervjun och det är min uppfattning att den genomfördes 

på ett sätt som inte medförde obehag för informanterna.  

4.4 Analys av återkopplingens karaktär och variation 

Återkopplingens karaktär och variation har analyserats med återkopplingens 

sammanhang som analysenhet. Som tidigare nämnts har jag avstått ifrån att 

analysera helklasslektioner. Min uppdelning av sammanhang grundar sig dels på 

min förförståelse och dels på samtal med lärarna om i vilka sammanhang de ger 

återkoppling. 

Utifrån det skriftliga material jag fått valde jag att dela in den skriftliga 

återkopplingen i skriftliga prov, skriftliga uppgifter37 och loggbok. Att skilja på 

skriftliga prov och skriftliga uppgifter var inte en helt självklar indelning. De har 

en hel del gemensamma nämnare, de betraktas bägge vanligtvis som 

examinerande uppgifter som avslutar ett längre studieområde. Min indelning 

grundade sig på föreställningen att karaktären på uppgifterna och de kunskaper 

och färdigheter eleverna kan visa skiljer sig åt beroende på om det är ett 

skriftligt prov eller en skriftlig uppgift och att det därför skulle kunna vara 

skillnad i den återkoppling som gavs. En anledning till denna förmodan är den 

tillgång till källor som eleverna har när de gör skriftliga uppgifter och som de 

inte har haft i de skrivningar som ingår i mitt material. Tillgång till källor ger 

möjligheter till bredare uppgifter med större valfrihet för eleven inom ramen 

för uppgiften. Däremot tedde det sig självklart att loggbok utgjorde ett annat 

sammanhang. 

                                                     
37

 Det jag kallar skriftliga uppgifter är de elevuppgifter lärarna gett mig när jag bad om olika slag av 
elevuppgifter med skriftlig återkoppling och som inte är skriftliga prov. 
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Vad gäller indelningen av den muntliga återkopplingen i återlämningssamtal och 

observerade lektioner under arbetsprocess grundar sig den på samtal med 

lärarna om hur deras praxis vad gäller återkoppling kan se ut. I Tabell 1 

återfinns en översikt över det empiriska material som ligger till grund för 

resultatet vad avser återkopplingens karaktär och variation. Det insamlade 

materialet har klassificerats i fyra kategorier som beskrivs i Tabell 1. 

Tabell 1. Översikt över insamlat datamaterial fördelat på återkopplingens sammanhang. 

 

Sammanhang 

Antal 

lärare 

Antal 

elever 

Skriftliga prov vid samma tid i klassrummet. 5 95 

Skriftliga uppgifter som genomförs på lektionstid och/eller 

som hemarbete. 5 56 

Loggbok som skrivs under arbete med skriftlig uppgift. 1 11 

Återlämningssamtal mellan lärare och elev när bedömd 

uppgift återlämnas. 3 29 

Elevers arbetsprocess i klassrummet. 3 Ca 40* 

* Syftar på antal åtskilda återkopplingssekvenser med vanligtvis en men ibland flera elever 
inblandade.  

 

I det följande kommer jag att beskriva de kategorier som används för att åtskilja 

återkopplingen. Min syn på kategorier är färgad av den prototypiska synen på 

kategorisering (Dey 1999:68–73). Det innebär att kategorins ”bästa exempel” 

ses som prototyp för kategorin som dock även innehåller exempel som liknar 

prototypen men inte överensstämmer i alla delar. Enligt detta synsätt kan det 

finnas överlappning mellan kategorier. Den verklighet jag har undersökt är 

komplex och svårtolkad och passar ibland dåligt överens med det mer klassiska 

synsättet där kategorier ses som ”behållare”. Varje kommentar eller utsaga har 

fått sin plats i en ”behållare” men jag skulle vilja beskriva det som att det 

prototypiska sättet att betrakta kategorierna hjälpt mig att komma vidare genom 

att tänka mig behållarna som gjutna i samma form med lite plats emellan varje 

där svårtolkade och mångtydiga kommentarer eller muntliga utsagor placerats. I 

resultatredovisningen kommer jag att ge exempel på sådana 

kommentarer/utsagor. 
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Kategoribeskrivningarna har utmejslats i en växelverkan mellan det empiriska 

materialet och tidigare forskning om återkoppling. Av avgörande betydelse för 

utformningen av kategorierna har varit att både kunna beskriva den 

återkoppling i muntlig och skriftlig form som jag mött i de ämnesklassrum jag 

studerat och att kunna ställa denna i relation till forskning om återkoppling i 

formativ mening.  

En utgångspunkt har varit Hattie & Timperleys (2007) beskrivning av 

återkoppling på fyra olika nivåer. De skiljer mellan uppgiftsrelaterad, 

processrelaterad, metakognitiv och personlig återkoppling. De visar att den 

uppgiftsrelaterade återkopplingen är den vanligaste. Det är en ytlig återkoppling 

där det kan handla om att en lösning är rätt eller fel eller att något fattas i svaret 

och den är sällan generaliserbar till andra uppgifter. Den processrelaterade 

återkopplingen är riktad mot de processer som används för att förstå, lösa eller 

fullgöra en uppgift, exempelvis strategier för informationssökning eller analys, 

och denna återkoppling är i större utsträckning generaliserbar till andra 

uppgifter. Den metakognitiva återkopplingen riktas mot att stärka elevens 

förmåga till självstyrning. Det kan handla om att utveckla strategier för 

självvärdering och självdisciplin och att stärka elevens förmåga att ta ansvar för 

att skaffa sig återkoppling. Slutligen urskiljs den personliga återkopplingen. Den 

är vanlig men inte effektiv för att öka lärandet. Det är den typ av återkoppling 

som riktar sig mot eleven som person och som inte svarar på frågan om hur 

eleven skall göra för att nå målen. Beröm utan åtföljande specifikation är 

exempel på denna typ av återkoppling. Den har visat sig sätta igång processer 

som inte ökar lärandet. Den mest effektiva återkopplingen är den som är endera 

processrelaterad eller metakognitiv medan den uppgiftsrelaterade 

återkopplingen kan vara verkningsfull om den senare används för att förbättra 

processer eller öka elevens förmåga till självstyrning (Hattie & Timperley 2007). 

Kategoribeskrivningen av ”uppgift i fokus” och ”elevens självstyrning i fokus” 

har genererats ur deras beskrivning av återkoppling på uppgiftsrelaterad 

respektive metakognitiv nivå. Kategorin ”lärprocess i fokus” har inspirerats av 

Hattie & Timperleys (2007) beskrivning av återkoppling på processnivå ifråga 

om att återkopplingen skall vara generaliserbar och ta fasta på processer för att 

färdigställa uppgifter och på elevens djupare förståelse av begrepp och 

sammanhang. För att tydligare markera att kategorin är framåtblickande 

inrymmer kategorin även återkoppling inriktad på vad som är nästa steg i 

lärprocessen (se Wiliam 2010).  
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Kategorin ”betyg i fokus” är inspirerad av Orrell (2006) och beskriver 

återkoppling av summativ karaktär där fokus ligger på vad som har uppnåtts. 

Hon använder begreppet postscript-synsätt för att beskriva återkoppling som 

präglas av korrigering, betygssättning och betygslegitimering, där 

återkopplingen har karaktären av avslutande summering. Kategorin 

representerar en tydlig avvikelse från Hattie & Timperleys nivåer.38  

I Hattie & Timperleys beskrivning av återkoppling riktad mot eleven som 

person beskrivs även återkoppling som består av ospecificerat beröm och jag 

har funderat över hur jag skall klassificera denna form av återkoppling. Jag har 

valt att klassificera ospecificerat beröm efter vad jag kan uppfatta att berömmet 

riktas emot.39 Detta övervägande gjordes med utgångspunkt ifrån det empiriska 

materialet. Jag fann det rimligt att exempelvis i samband med en markering 

invid en fråga på en skrivning tolka uttrycket ”Bra!” som ett besked om att 

svaret var rätt och då klassificerat det som återkoppling med uppgift i fokus 

medan motsvarande markering i loggboken, efter att eleven skrivit en 

metakognitiv reflektion, tolkades som en återkoppling med fokus mot att stärka 

elevens metakognition. 

Nedan följer en beskrivning av de kategorier som används för att åtskilja 

återkoppling av olika karaktär i de olika sammanhang jag studerat. 

Uppgift i fokus 

Återkopplingen är inriktad mot att förmedla om en lösning är rätt eller fel eller 

att korrigera en felaktig lösning. Mer eller annan information efterfrågas i 

elevens lösning. Den kan vara inriktad på noggrannhet, prydlighet eller 

beteende och den är sällan generaliserbar till andra uppgifter. Återkoppling av 

denna karaktär kan beskrivas som ytinriktad och tar fasta på ”innehav” av 

kunskap. 

 

                                                     
38

 Den nivå som de beskrivit som riktad mot eleven som person skulle visserligen även den inrymma 
återkoppling med fokus på betyg då forskning visat att eleven tolkar betyg som riktat mot självet 
(Butler 1987). Jag uppfattar dock det centrala i deras beskrivning som just återkoppling riktad mot 
person, vanligtvis av berömmande karaktär, och jag kände behov av en kategori med ett tydligare 
fokus mot betygslegitimering och summativ bedömning. I mitt material finns ingen återkoppling riktad 
mot person på det sätt som den beskrivs i Hattie & Timperleys text. I Björklund Boistrups (2010) 
användning av deras kategorisering återfanns den kategorin i mycket begränsad utsträckning. 

39
 Hattie & Timperley (2007:96–97) beskriver ospecificerat beröm riktat mot person som en 

återkoppling med mycket liten effekt eftersom den riktar fokus bort från uppgiften. De menar dock att 
ospecificerat beröm riktat mot ansträngning, engagemang eller mot lärprocesser med inriktning mot 
uppgiften som en återkoppling som kan stärka eleven i dennes ansträngningar. 
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Betyg i fokus 

Återkoppling i denna kategori återspeglar ett postscript-synsätt. Den markerar 

avslutning och har ofta karaktären av att sammanfatta vad som uppnåtts ifråga 

om både styrkor och svagheter i elevens lösning. Betygssättning i form av 

betygsbokstäver eller liknande omdömen liksom utsagor som legitimerar 

betygssättning återfinns i denna kategori. Återkopplingen kan innefatta 

jämförelse med kriterier eller ideal.  

Lärprocess i fokus 

Återkopplingen är inriktad på nästa steg i lärprocessen. Det kan handla om att 

komma vidare med begreppsförståelse eller förståelse av sammanhang eller det 

kan handla om att utveckla färdigheter. Denna återkoppling är generaliserbar till 

andra uppgifter.  

Elevens självstyrning i fokus 

Återkopplingen är inriktad mot att stärka elevens tilltro till sig själv som lärande 

och elevens förmåga att både värdera sig själv och att styra och driva på sin 

egen arbetsprocess. Kategorin innefattar uppmaning att söka återkoppling och 

att beakta tidigare återkoppling liksom uppmaning till metakognition. 

I datamaterialet har varje återkopplingssekvens klassificerats med utgångspunkt 

i ovanstående kategorier. Som återkopplingssekvens betraktas i det skriftliga 

materialet varje sammanhängande kommentar i de fall detta har varit möjligt. I 

vissa fall har sammanhängande kommentarer delats och placerats i olika 

kategorier. I observationsmaterialet har samtalssekvenser som jag definierat 

som återkoppling hållits samman och bildat en enhet som har klassificerats. I 

vissa fall har tolkningen varit svår och återkopplingssekvenser innehållit flera 

aspekter. Ett antal sekvenser har betraktats som ”både och-”. 

I såväl processrelaterad återkoppling som återkoppling inriktad mot elevens 

självstyrning kan direkta sakupplysningar och bekräftelser om rätt eller 

korrigeringar vid fel återfinnas ”inbäddade” i en längre sekvens där min 

tolkning är att den huvudsakliga karaktären på återkopplingen varit inriktad mot 

process eller elevens självstyrning. Jag har då betraktat dessa sakupplysningar 

eller korrigeringar som ”hjälpgummor” i den övriga återkopplingen och inte 

brutit dem ur sitt sammanhang. Så långt det har varit möjligt har jag sökt hålla 

samman sekvenser. 
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Efter att klassificeringen genomförts har jämförande metod använts för att 

urskilja likheter och variation inom kategorierna och jag har genom 

meningskoncentrering sökt beskriva dessa. I resultatkapitlet har 

återkopplingssekvenser från det empiriska materialet i form av dokument och 

transkriberade observationer tjänat som exempel för att visa både likhet och 

variation. Hela materialet för respektive sammanhang har behandlats som en 

helhet och knyts inte till den enskilde läraren. 

I beskrivningen av lärarnas tal om återkoppling har utgångspunkten varit att ur 

de fem intervjuerna och fokusgruppsintervjun redovisa de uppfattningar som 

framkommit. Det har rört utsagor om motiv till den praxis som visas, rutiner 

för återkoppling, skillnad mellan återkoppling i olika sammanhang och om 

svårigheter med att ge återkoppling i olika sammanhang. Lärarnas uppfattningar 

om återkoppling i de olika sammanhangen har jämförts vad avser likheter och 

variation och återfinns i framskrivningen av resultaten före beskrivningen av 

återkopplingen i respektive sammanhang.  

4.5 Analys av återkopplingens villkor 

De kategorier som legat till grund för redovisningen i kapitel 6 är sammansatta 

av och grundade i det empiriska materialet bestående av en 

fokusgruppsintervju, fem individuella intervjuer och fältanteckningar från 13 

observationer samt, för ett par av kategorierna, av dokument i form av insamlat 

elevmaterial och observationstranskript/ljudfiler. 

I resultatredovisningen beskrivs de villkor jag funnit med hjälp av de 

verksamhetsteoretiska begreppen ”regler” och ”arbetsdelning”. I figuren på  

s. 40 ges en bild av de frågor jag ställt för att söka förklaringar till lärarnas 

återkoppling och för att få syn på hinder för och möjligheter till att förändra 

återkopplingen i formativ riktning. 

Den analys som ligger till grund för kapitel 6 har genomförts genom att jag i alla 

intervjuer noterat utsagor jag kunnat tolka som uttryck för ”regler” (explicita 

och implicita bestämmelser, normer, traditioner, konventioner) eller 

”arbetsdelning.” Dessa utsagor har getts koder i form av korta beskrivningar. 

Följande citat är ett exempel på en utsaga som fått koden ”lärare kontrollerar.” 

jag vill kolla också så att dom inte har plagierat ett syfte va, det är nån som sagt åt 

dom, hördudu det låter fint om du säger sådär va, men är det då så att jag sitter och 

frågar, vad vill du med det här och dom inte kan förklara det, då går ekvationen inte 

ihop. Så litegrann är det en kontrollfunktion /…/ (II 1:12) 
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Kodningen resulterade i 138 koder för begreppet regler och 131 koder för 

begreppet arbetsdelning. Koderna har därefter sammanförts i kategorier. Koden 

”lärare kontrollerar” tolkar jag som en indikation på att arbetsdelningen präglas 

av att elever examineras och den, tillsammans med andra koder som jag tolkar 

som indikationer på samma arbetsdelning ligger till grund för kategorin ”elever 

examineras”. Kategorin återfinns under rubriken 6.2.4 Om bedömning och 

examination. 

Med de kategorier som skapats ur intervjuerna som utgångspunkt har jag 

genomfört kategorisering av fältanteckningarna från observationerna. Ett 

exempel på kategorisering med utgångspunkt i fältanteckningar kan vara 

följande anteckning ”Talar om att examinationer kan se olika ut mellan lärare 

och underförstått ligger att eleverna måste ”läsa av” sin lärares stil”(FA 1). 

Denna anteckning har tolkats som stöd för den arbetsdelning som 

representeras av kategorin ”Elever tolkar lärare” och som i 

resultatredovisningen återfinns under rubriker 6.2.3 Om tolkning av mål och ramar. 

När det gäller resultat i form av skapande av kategorier grundade i såväl teori 

som empiri är det på sin plats att reflektera över kunskapens karaktär av 

konstruktion. Kvale (2009:64) använder metaforen om forskaren som endera en 

malmletare som uppfattar kunskapen som något som ligger gömt och kan hittas 

av forskaren eller en resenär som skapar kunskapen tillsammans med 

informanterna. 

Jag uppfattar min forskningsprocess som präglad både av synen på forskaren 

som malmletare och som resenär. I samarbetet med informanterna har jag 

upplevt mig som en resenär som nyfiket fått ta del av en annan vardagsvärld. I 

bearbetningen av dokument och observationer har malmletaren dominerat när 

det gäller återkopplingens karaktär och variation. Jag har vänt och vridit på 

kommentarer och utsagor för att förstå vad jag funnit och stoppa i markerade 

lådor. I sökandet efter villkor i ämnesklassrummet har jag varit en resenär. 

Kvale skriver om resenären:  

De möjliga innebörderna i de ursprungliga berättelserna skiljs ut och utvecklas 

genom resenärens tolkningar av de berättelser han för med sig hem (Kvale 2009:64). 

Jag har sökt urskilja innebörder i intervjuer och fältanteckningar som kan tolkas 

i termer av ”regler” och ”arbetsdelning”. På denna resa har jag haft ett bagage 

som har påverkat den konstruktion som föreliggande rapport måste betraktas 

som. De villkor jag fått syn på genom att intervjua, observera, tolka, koda och 

kategorisera är påverkade av min förförståelse i form av den teoretiska och 

praktiska kunskap och erfarenhet om skola och samhällskunskapsundervisning 

jag tillägnat mig under de 44 år jag varit i kontakt med svensk skola.  
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5 Återkopplingens karaktär och variation 

Resultatet vad avser återkopplingens karaktär och variation kommer i det 

följande att beskrivas utifrån de sammanhang där återkopplingen återfinns. De 

sammanhang som jag avser att beskriva är skriftliga prov, skriftliga uppgifter, 

loggbok, återlämningssamtal och elevers arbetsprocess. 

Framställningen är disponerad så att varje återkopplingssammanhang inleds 

med att det empiriska material som insamlats presenteras närmare. Därefter 

presenteras resultat ur intervjuerna i form av lärares tal om återkoppling. Texten 

inleds här med en beskrivning av lärarnas arbetsprocess. Därefter följer en 

beskrivning av de motiv till återkoppling i respektive sammanhang som 

framkommit och slutligen de svårigheter som beskrivits i relation till givande av 

återkoppling. Under rubriken Återkopplingens karaktär och variation… följer en 

beskrivning av återkopplingen i de fyra kategorierna ”uppgift i fokus”, ”betyg i 

fokus”, ”lärprocess i fokus” och ”elevens självstyrning i fokus”. 

Avslutningsvis presenteras resultatet med utgångspunkt i en sammanfattning 

där variationen mellan de olika sammanhangen åskådliggörs (Tabell 2). Vid 

varje återkopplingssammanhang kommer att anges de kategorier jag funnit vara 

mest utmärkande för återkopplingen i detta sammanhang. 

5.1 Skriftliga prov 

I lärarnas utsagor om skriftlig återkoppling har jag i flera fall tolkat deras 

utsagor som gällande både skriftliga prov och skriftliga uppgifter. Jag har i 

texten försökt att tydliggöra när jag bedömt att deras utsagor gäller bägge dessa 

återkopplingssammanhang men i övrigt, för läsbarhetens skull, försökt att 

undvika upprepningar. 

Alla fem lärarna genomförde under undersökningsperioden skriftliga prov. 

Proven behandlade kunskapsområdena sociala frågor, massmedia, det svenska 

statsskicket och de politiska ideologierna. De skriftliga proven uppvisar även 

variation i utformningen. Vid ett av proven kunde endast betygen IG och G 

erhållas, vid de övriga prövades alla betygssteg. En annan variation som 

återfinns är mellan prov där eleven i förväg vet vilka frågor eller vilken del av 

proven som prövar de olika betygsstegen och de prov där detta inte framgår. 

Frågornas karaktär varierade och där återfinns frågor med flervalsalternativ, 

fakta- och förståelsefrågor och frågor där diskussion och analys efterfrågas. 
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De skriftliga proven uppvisar stor variation i mängden kommentarer där det 

informationsfattigaste innehåller poäng vid frågorna och i övrigt ytterst få 

kommentarer medan det informationsrikaste innehåller kommentarer vid de 

flesta frågor. 

5.1.1 Lärarnas tal om återkoppling vid skriftliga prov 

Lärarna beskriver en arbetsprocess som består av att rätta en skrivning i taget, 

göra markeringar vid de olika frågorna och sist skriva en slutkommentar och ett 

betyg. Facit användes vid behov. När det gäller markeringar vid olika frågor 

fanns en variation mellan lärarna. Markeringar gjordes med poäng, med 

betygsbokstäver, med R eller V (rätt/fel), med markeringar exempelvis streck 

eller med kommentarer i form av text. När det gäller slutkommentaren så 

kunde den bestå av endera en sammanräknad poängsumma eller en kortare eller 

längre textkommentar. Vid alla prov framgick vilket betyg eleven uppnått. 

I fokusgruppen diskuterades om eleverna skulle få tillbaka sina skrivningar eller 

om de skulle samlas in efter att eleverna fått se dem. Här skiljer sig lärarnas 

praxis åt. De argument som framkom var att de bör få tillbaka dem för att 

kunna titta på kommentarerna och ta lärdom av dem. Ett argument för att 

behålla skrivningarna var att de kan tjäna som stöd vid betygssättningen. Flera 

av lärarna menade att de behöll skrivningarna till dess alla elever genomfört 

skrivningen och därefter delade ut dem. Argumentet var då att elever som ännu 

inte skrivit kan få del av proven om de delas ut.  

Ett par av lärarna låter eleverna kommentera rättningen/bedömningen efter att 

de tagit del av skrivningen. De får tillfälle att ifrågasätta rättningen och/eller ha 

synpunkter på skrivningen. 

Lärarna är överens om att det är viktigt att återkoppling på skrivningar är tydlig. 

När det gäller vad som uppfattas som tydligt av eleverna framträder skilda 

synsätt. I det ena synsättet framhävs att rättning med poäng uppfattas som 

tydlig av eleverna och därför fungerar bra medan det andra synsättet präglas av 

att man tar avstånd från poängrättning. Anna menar att poängrättning har andra 

nackdelar: 

det gav inga rättvisa betyg för skrev man jättebra på g-frågor så hade man kanske 

klarat vg om man lyckades med alla (II 2:4)
40

 

                                                     
40

 II=Individuell intervju, FI=fokusgruppsintervju. I Bilaga VI ges en översikt över informanternas alias 
och benämningar på intervjuer, observationer och fältanteckningar. 
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Helena menar att det inte finns anledning att ”stoppa in en kvantitativ emellan” 

eftersom det är ett kvalitativt betyg som skall sättas. Både Erik och Magnus har 

uppfattningen att eleverna vill ha poäng. Erik menar att rättningen går lättare 

när man använder poäng medan Johan har en motsatt uppfattning. En 

samstämmig uppfattning tycks dock vara att det är viktigt att rättningen är 

tydlig för eleverna. 

I lärarnas tal om återkoppling på skrivningar framkom uppfattningen att det är 

värdefullt med rikligt kommenterande för att eleven skall uppmuntras att 

utvecklas vidare och/eller att de skall förstå vilka fel de gjort. De talar i termer 

av att det är tidskrävande att skriva kommentarer men att de är viktiga för 

eleven. Uppfattningen att kommentarer är överflödiga eftersom eleverna inte 

beaktar dem framkom också. När de gäller att eleven skall förstå vilka fel den 

gjort används genomgång i klassrummet i varierad utsträckning av de fem 

lärarna. 

Alla skrivningar är betygssatta och lärarna hänvisar även här till tydlighet som 

ett motiv. Det uppfattas som viktigt att eleverna är medvetna om hur de ligger 

till betygsmässigt för att ”det får ju inte komma som en chock sen”. 

Betygsbesked på skrivningar beskrivs också som viktiga i den bemärkelsen att 

kriterierna talar om vad som skall uppnås och eleverna måste veta vad som 

fattas och göras förtrogna med kriterierna. Om betyg inte skulle skrivas ut när 

en skrivning återlämnas skulle det ställa högre krav på de kommentarer som 

lärarna skrivit så att eleven tydligt kan förstå vilken kvalitet arbetet har. Magnus 

menar att: 

du måste på något sätt visa vad dom har gjort, det kan vara ganska omfattande 

kommentarer. Det räcker inte med att säga att det var bra jobbat, men oavsett hur väl 

du skriver kommer dom att fråga efter betyg (II 4:15) 

Ett annat motiv är att eleverna förväntar sig att skrivningen skall vara 

betygssatt. Anna säger:  

jag har provat det några gånger (att inte sätta ut betyg, min anm.) men då blir det ju 

ganska mycket liv, varför har vi inte fått betyg? (II 2:6) 

Uppfattningen att eleverna skulle ägna mer energi åt de kommentarer läraren 

skrivit om de inte åtföljdes av betyg framkom. Anna säger: 

jag kan känna att det finns ganska många som tar emot uppgifter som dom har gjort 

eller prov utan att ens läsa kommentarer utan dom kollar mest på betyget (II 2:6) 

När det gäller innehållet i återkopplingen läggs vikt vid att återkopplingen skall 

vara positiv. Helena säger: 



62 
 

jag försöker ge dom lite positivt i början, här var det ju inte så att eleven hade klarat 

av ideologierna bra men det var ju bra att den hade försökt, då ville jag i alla fall få 

någon positiv anda där i början (II 3:3) 

Kommentarer i form av frågor motiveras med att det ger eleverna en möjlighet 

att själva tänka vidare. Lärarna beskriver att de skriver kommentarer för att 

eleverna skall se att de behöver förtydliga, för att visa kopplingar i texten eller 

när något är ”helt tokigt eller riktigt bra”. 

De svårigheter som beskrivs är att det är tidskrävande att bedöma och ge 

återkoppling oavsett om det gäller skrivningar eller inlämnade uppgifter. Helena 

uttrycker sig såhär: 

det är väl ett litet skräckscenario att det skall bli en sån arbetsbelastning så att man 

känner att man inte hinner ge kvalitativa kommentarer (II 3:8) 

Svårigheter med bedömning beskrivs i termer av att det är svårt att vara säker 

på att bedömningen är rättvis och att det kan vara svårt att avgöra vilket betyg 

en elev skall få på en skrivning. Johan säger:  

Först är det ju förknippat med en stor ångest att rätta skrivningar /…/ jag tycker att 

det är svårt att bedöma eleverna utifrån att sätta en stämpel på dom att, ja det här är 

ett vg eller det här är ett godkänt eller det här är ett mvg (II 5:1) 

Erik uttrycker sig på liknande sätt men hans fokus är snarare gränssättningen: 

det är svårt att bedöma helt enkelt, om man skall göra en helt knivskarpt rättvis 

bedömning, man känner ibland att man inte är riktigt rättvis, att man inte är riktigt 

konsekvent på något vis alltså, det känns som att man gör fel hur man än gör (II 1:6) 

När det gäller de skrivna kommentarerna så finns uppfattningen att de är svåra 

att skriva när prestationen är riktigt dålig eller när man vet att en elev inte har 

försökt men att det i övrigt mest är en fråga om att det tar lång tid att göra 

detta. 

Det beskrivs som en svårighet att få eleverna att använda sig av den 

återkoppling som ges i samband med återlämning av skrivningar eller 

inlämningsuppgifter. Magnus säger: ”De sitter på samma nivå till nästa gång” 

(II 4:11).  

  



63 
 

5.1.2 Återkopplingens karaktär och variation vid skriftliga prov 

Återkopplingen på de skriftliga proven domineras av kategorierna ”betyg i 

fokus” och ”uppgift i fokus”. Återkoppling inom kategorin ”lärprocess i fokus” 

förekom i viss utsträckning medan återkoppling inom kategorin ”elevens 

självstyrning i fokus” endast återfanns i några enstaka kommentarer. 

Uppgift i fokus 

Alla skrivningar innehöll återkoppling som klassificerats som inriktad på 

uppgift. Här återfinns återkoppling som talar om för eleven om 

svaret/lösningen bedömts vara mer eller mindre korrekt. Detta kan ske genom 

att poäng ges, endera full poäng för ett helt korrekt svar eller färre poäng om 

frågan/uppgiften delvis besvarats korrekt. Korrekthet kan också meddelas via 

bokstaven R och ett icke korrekt svar kan få ett V (en bock), streck eller 

frågetecken. Här finns också exempel på skrivningar där en bedömning av 

korrekthet för varje enskild fråga inte meddelas men där kommentarerna ”ok” 

eller ”bra” återfinns vid vissa frågor och textkommentarer med korrigeringar 

vid andra. Korrekthet kan också markeras med betygsbokstav vid varje 

elevsvar. 

Uppgiftsrelaterade kommentarer återfinns ofta i anslutning till elevens svar i 

form av att ytterligare information efterfrågas. Det kan exempelvis stå ”Helt rätt 

men motivering?”, ”För lite info” eller ”Hm, jag saknar konservatism och 

liberalism”. Korta frågor av typen ”Finns det fler uppgifter?”, ”Varför?” eller 

”Enligt vem?” är vanligt förekommande. I skrivningarna finns också mer 

specifika kommentarer som exempelvis: 

Jag vill se en tydlig koppling till att Sverige styrs demokratiskt ex.vis. när det gäller 

parlamentarism, rösträtten och grundlagarna. 

Den uppgiftsrelaterade återkopplingen förekommer också rikligt i form av att 

läraren tillför information till elevens svar exempelvis ”Alla måste ha PUT om 

man inte är född i Sverige” eller ”Grundlagarna skyddar vår demokrati”. Eleven 

får här endera det svar läraren hade tänkt sig men ibland också ytterligare 

information i relation till svaret. 

Den vanligaste återkopplingen som har klassificerats som uppgiftsrelaterad är 

korta berömmande kommentarer i form av ”Bra!” eller ”Mycket bra”, i 

anslutning till ett elevsvar. Det finns exempel på kritiska kommentarer av 

liknande karaktär, ”Tyvärr fel och för kort”, men de är ovanliga. 
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Betyg i fokus 

Samtliga skrivningar har betygssatts. Detta har endera skett genom att elevens 

poäng har kunnat jämföras med poänggränser kopplade till betyg som skrivits 

på tavlan i klassrummet eller genom att betygsbokstäver skrivits på skrivningen. 

Betygsbokstäverna återfinns vanligtvis i anslutning till en kortare eller längre 

kommentar som avser hela skrivningen. Det finns även exempel på att varje 

fråga bedömts med hjälp av betygsbokstäver. 

Kommentarer av betygslegitimerande karaktär återfinns i denna kategori. Ett 

Icke godkänt har motiverats med ”Du har inte övertygat mig om att du har 

förstått hur Sverige styrs” och ett Godkänt med ”Du förklarar så att jag förstår 

att du har förstått hur Sverige styrs” eller ”Elin, du har visat att du förstår 

materialet dock finns det en del frågor du är osäker på. G”. Ett högt betyg har 

fått motiveringen ”Mycket bra! Härliga analyser, slutsatser och motiveringar. 

MVG”. I kommentaren ”Mycket bra! För ett högre betyg hade jag velat sett ett 

ännu utförligare resonemang, VG” återfinns en förklaring till varför eleven inte 

fått högsta betyg. 

Här återfinns kommentarer som har en postscript-karaktär på det sättet att de 

utgör en sammanfattning av styrkor och svagheter eller en jämförelse med 

kriterier eller ideal: 

Du kan redogöra för stora drag även om du inte kan alla detaljer ex. när det gäller 

hur riksdagen kontrollerar regeringen samt hur regeringsarbetet sker i departement. 

Dessa kommentarer kan även sägas vara betygslegitimerande som i följande 

citat:  

Bra att du har koll på ideologierna. I del 2 resonerar du utförligt kring dina val och 

beskriver även tydligt hur du vill ha det. Detta gör att du ser konsekvenser. Ibland på 

både kort och lång sikt. Bra jobbat! VG. 

Här finns både styrkor och svagheter vilket kan legitimera att eleven får Väl 

godkänt. 

Kommentarer där elevens arbete har berömts återfinns på skrivningarna i form 

av exempelvis kommentaren ”Bra jobbat!”. Dessa och liknande uttryck 

återfinns ofta i anslutning till betygslegitimering och betyg och jag har uppfattat 

betydelsen av kommentaren som att den markerar ett avslutande omdöme, ett 

postscript. 
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Lärprocess i fokus 

När det gäller återkoppling med inriktning mot elevens lärprocess så återfinns 

den i varierad omfattning hos de fem lärarna. Endast vad avser en av lärarna 

återfinns lärprocessrelaterad återkoppling på de flesta skrivningar, vad avser de 

övriga fanns den inte alls eller var sparsamt förekommande. 

Återkoppling i form av råd om hur eleven skall komma vidare förekom både i 

form av korta kommentarer, som ”Försök att lära dig orden i framtiden” eller 

”Du måste plugga mer”, och i längre och mer specificerad form. Det kunde 

vara i form av råd inför andra skrivningar som i följande kommentar: 

När du pluggar – gör ett eget prov med frågor ex. Varför har vi parlamentarism? Tänk 

på dessa frågor när du skriver det riktiga provet i skolan. Det här gör att du utvecklar 

dina svar.  

Kommentaren kan också innehålla öppna eller utmanande frågor i anslutning 

till en lärprocessinriktad kommentar: 

Varför får människor idéer om hur de vill förändra samhället samt hur man kan styra 

och organisera det på andra sätt? Vad har du för nytta av att det finns så många 

ideologier? Var alltid noga med att förklara varför. Varför är det viktigt för en socialist 

att alla har sin syssla på ön? 

I följande kommentar förstärks en instruktion inför framtida uppgifter med ett 

par öppna frågor:  

I analysen av resultatet får du jobba på att vara mer kritisk. Vad händer på ind.nivå? 

Vem blir inte nöjd och hur löses detta? 

Både och- 

Ett antal kommentarer har varit svåra att klassificera i endera kategorin ”uppgift 

i fokus” eller kategorin ”process i fokus”. Det kan vara kommentarer i 

anslutning till elevens lösning där läraren i texten markerar att eleven borde ha 

fortsatt sin tankegång. Läraren skriver exempelvis ”För att…vad skall göras” 

eller ”Varför, vad händer då?”. Dessa kommentarer riktar visserligen fokus mot 

att något fattas i svaret, och skulle då klassificeras som uppgiftsrelaterad 

återkoppling, men skickar även ett budskap om att det är viktigt att utveckla 

sina svar vilket möjligen kan fungera som en generaliserbar återkoppling för 

eleven och betraktas då som inriktad mot lärprocess. 
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Elevens självstyrning i fokus 

Kommentarer inom denna kategori förekom mycket sparsamt i de skriftliga 

proven. De kommentarer som förekom handlade om att eleven skulle få 

möjlighet att visa sina kunskaper senare som i följande exempel: 

Du kommer att få fler möjligheter att visa att du förstår och kan redogöra för hur 

Sverige styrs. I temat ”Demokrati och ideologier” kommer du kunna visa att du har 

kunskaper om hur demokratin fungerar.  

Läraren förmedlar att eleven kommer att lära sig detta och detta kan stärka 

elevens tilltro till sig själv. En kommentar till en elev som inte klarat provet 

handlade om att eleven bör komma på handledning eller att hon/hon ”alltid 

kan fråga mig om det känns svårt”. Eleven ges möjligheter till att själv påverka 

sin situation. En kommentar som ”Kolla upp välfärdsstat i boken igen, det är 

viktigt att du förstår övergången” skickar budskapet att eleven själv kan lösa 

den kunskapsbrist som provet visat. 

Sammanfattning 

De skriftliga prov som genomfördes behandlade skilda kunskapsområden och 

uppvisade variation i utformningen såväl när det gällde frågornas karaktär som 

vilka betyg som kunde erhållas på skrivningen som helhet eller på en enskild 

skrivningsfråga. Stor variation visades även vad avser mängden kommentarer på 

skrivningarna. 

Markeringar vid enskilda frågor och betygsbesked återfanns med varierad 

utformning på alla prov. I lärarnas tal om återkoppling betonas tydlighet både 

vad avser enskilda frågor och den betygsmässiga nivån på provet i dess helhet. 

Uppfattningen att eleverna förväntar sig detta framkom liksom uppfattningen 

att de både bör känna till hur de ligger till betygsmässigt och göras förtrogna 

med kriterierna och att betyget skickar en signal till eleven om vilket kvalitet 

arbetet har. 

Uppfattningen att rikligt kommenterande i text är värdefull framkom liksom 

uppfattningen att markeringar i form av poäng ger den tydlighet som behövs. 

Ett problem som lyftes fram var att eleverna inte alltid tar tillvara den 

återkoppling som ges på skriftliga prov. 

Vad avser innehållet i återkopplingen framhävs vikten av att återkopplingen är 

positiv, att den ger eleverna möjlighet att tänka vidare, att den kan tjäna till att 

klargöra att något behöver förtydligas, att visa på kopplingar i texten eller för att 
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klargöra feluppfattningar och/eller ge beröm för goda lösningar. Jag uppfattar 

att dessa uppfattningar om återkoppling gäller för både skiftliga prov och 

skriftliga uppgifter. 

De svårigheter som beskrivs är att bedömningsbeslut är svåra. Den 

arbetsprocess som innebär att bedöma och ge skriven återkoppling inför 

tillbakalämning beskrivs som tidskrävande och mödosam. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att när det gäller skrivningar så dominerar 

återkoppling i kategorierna ”uppgift i fokus” och ”betyg i fokus”. Återkoppling 

inom kategorin ”lärprocess i fokus” förekommer mer sparsamt och 

återkoppling inriktad mot elevens självstyrning mycket sällan. Alla skrivningar 

innehöll markeringar inriktade på korrekthet i elevsvaren och alla skrivningar 

var betygssatta. 

5.2 Skriftliga uppgifter 

De fem lärarna har alla gett mig exempel på uppgifter av denna karaktär. 

Uppgifterna var av varierat slag med den gemensamma nämnaren att eleverna 

haft möjlighet att jobba med uppgifterna utanför skolan. I materialet finns en 

hemskrivning om det svenska styrelseskicket, en rapportuppgift där eleverna 

själva fått välja frågeställning, ett reportage om den svenska industrialiseringen, 

en jämförande uppgift om demokrati och statsskick i två länder och en 

analysuppgift inom temat urfolk. I alla uppgifter prövades samtliga betygssteg. 

När det gällde hemskrivningen om det svenska styrelseskicket fanns möjlighet 

för eleven att välja att skriva för G, VG eller MVG. 

Uppgifterna uppvisade drag av ”görande” snarare än memorerande och 

möjligheter till variation när det gäller genomförande i den meningen att eleven 

i större eller mindre utsträckning kunde göra egna val inom ramen för 

uppgiften. 

De skriftliga uppgifterna uppvisar stor variation i mängden kommentarer, dock 

ej lika stor variation som de skriftliga proven. Informationsrikedomen i 

kommentarerna kan sägas vara högre när det gäller de skriftliga uppgifterna på 

så vis att ingen uppgift bedömts med endast betyg eller besked om rätt eller fel 

svar utan på alla uppgifter finns, förutom betyg, information till eleven om 

konkreta styrkor och svagheter. 
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5.2.1 Lärarnas tal om återkoppling vid skriftliga uppgifter 

Lärarna beskriver att uppgiften läses igenom och att kommentarer skrivs i 

kanten under löpande läsning. Instruktioner, mallar eller kriterier finns till 

hands. Matriser förekommer där markeringar görs för att visa vad eleven 

uppnått. En av lärarna skriver kommentarerna mest för att själv minnas 

eftersom han alltid lämnar tillbaka uppgiften muntligt. En annan hade låtit 

eleverna lämna in utkast på arbetet som de fick kommentarer på och därefter 

möjligheter att förbättra.41 

Johan betonar rättssäkerhetsaspekten när han väljer att låta eleverna använda 

alias när de lämnar in sina hemskrivningar. Han beskriver att syftet varit att 

undvika att påverkas av kännedom om eleven så att rättningen skulle ske mer 

objektivt. I nedanstående citat från fokusgruppsintervjun belyses olika 

synpunkter på detta: 

Anna:  då vet man att det är just den eleven i alla fall, så jag skulle nog veta det, i 

alla fall i mina handelsklasser, då vet jag direkt, och det spelar ingen roll 

om dom har, ja, gjort någon kod så att jag inte skall se. 

Johan:  jag kan hålla med dig om en del mvg-elever men om du ser på skillnaden 

mellan ett godkänt och ett vg då till exempel, är det fortfarande lika lätt 

tycker du när du kommer till deras prov eller uppsatser att se skillnaden? 

Anna:  ja, jag tycker det om man kollar på matriserna, ja. 

Johan:  så du tror inte att du gör en annorlunda bedömning av dom för att du vet 

att den här eleven strävar efter ett vg, och läser dens prov med andra 

ögon än om du inte hade vetat vad den eleven strävar efter? (FI:23) 

Anna menar att hon ändå vet vilken elev det rör sig om medan Johan menar att 

anonymisering fungerar. 

Såväl när det gäller strävan efter tydlighet i bedömningen och uppfattningen om 

att elevarbeten skall återlämnas betygssatta så tycks samma uppfattning råda 

vare sig det gäller skriftliga prov eller skriftliga uppgifter. Vikten av att 

kommentarerna tjänar syftet att legitimera betygssättningen framkom. Jag tolkar 

dessa resonemang som att de gäller alla former av examinerande uppgifter. 

Johan säger:  

ja, att det kan vara bra att motivera varför inte eleven fått ett högre betyg, 

resonemangen är inte tillräckligt väl utbyggda till exempel eller analysen är inte 

tillräckligt djup (FI:2) 

                                                     
41 

Tyvärr har jag inte haft tillgång till dessa utkast. 
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I en senare diskussion i fokusgruppen som handlar om att starka föräldrar kan 

påverka hur elever blir bedömda säger Helena:  

vad jag gör då är att jag skriver en sån här lång kommentar för att motivera betyget 

 /…/ för att jag skall känna att jag har på fötter så att dom skall fatta att, don‟t mess 

with me, lite så, så blir reaktionen, på det viset spelar det roll, det har du rätt i, men 

jag försöker verkligen att sätta det betyg som är men jag tokmotiverar det (FI:23) 

Här framträder motivering av betyg som en viktig aspekt i kommenterandet. 

I intervjuerna betonas att den återkoppling som ges på de inlämnade 

uppgifterna skall ses som ett avstamp och tjäna till att eleverna skall vara bättre 

rustade nästa gång de gör en liknande uppgift. Liksom ifråga om skrivningarna 

så framhävs uppmuntran som viktig i återkopplingen. Johan säger:  

min önskan är ju att slutkommentaren är både, ska vara korrigerande, så att eleven 

vet vad den skall göra nästa gång för att uppnå ett högre betyg, samtidigt som jag vill 

att den skall vara uppmuntrande, att det är bra gjort det dom har gjort men att det 

krävs lite mer (II 5:5) 

Erik säger: ”det är ju för att dom skall ta med sig det här va” (II 1:10). Anna 

jämför sig med kollegor:  

jag kan uppleva att många av mina kollegor kanske sätter betyg sen är det nog 

liksom med det målet, nu har man visat vad man kan, nu behöver man inte utvecklas 

något mer inom det här (II 2:6) 

Hon anser att hennes betoning av att eleverna skall utvecklas medför att hon 

skriver mer kommentarer än vad kollegorna gör. 

I fokusgruppen lyftes frågan om i vilken utsträckning eleverna använder 

återkopplingen. Johan ifrågasätter i följande citat om de skrivna kommentarerna 

ger någon effekt:  

frågan är ju även hur duktiga vi än är som lärare och tydliggöra våra kommentarer 

och vad dom skall förbättra så är frågan hur mycket av det märks till nästa gång dom 

gör uppgiften, det tycker jag är skitsvårt, att se progressionen i deras texter (FI:11) 

Han får medhåll av Magnus: ”för dom tar inte till sig /…/ då är kommentaren 

meningslös för den typen av elever som har bestämt sig för en nivå” (FI:11). 

Sekvensen glider över till att det är lite av ett sisyfosarbete att kommentera 

elevarbeten. Även detta resonemang tolkar jag som gällande kommentarer både 

på skrivningar och skriftliga uppgifter. 

När lärarna talar om återkoppling på skriftliga uppgifter dyker svårigheterna 

med att bedöma upp på liknande sätt som ifråga om skrivningar. Uppfattningen 

finns att inlämningsuppgifter är svårbedömda. Det beskrivs som svårt att 
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avgöra ”hur självständiga dom har varit”, det talas om ”textförflyttning” och 

risk för plagiat. Det påtalas att det kan vara svårt att vara säker på att eleven 

gjort uppgiften själv. Detta tycks dock inte ha påverkat återkopplingen men 

däremot kan en misstanke om detta komma att påverka det samtal som förs vid 

återlämning. Johan beskriver svårigheter med gränsdragning mellan betyg i 

relation till betygskriterierna: 

Det är skitsvårt. Framförallt med betygskriterier som är formulerade som att 

analysera och diskutera. Reflektera. Jag menar, det är ju inte så svårt att kanske 

hitta ställen där eleven reflekterar, men om den reflekterar på ett ställe i texten gör 

det att den har uppnått ett högre betyg då? Alltså nån form av kvantitet måste det ju 

också vara i reflekterandet och var skall jag dra den gränsen någonstans, vad är ett 

bra resonemang, hur långt är ett vg-resonemang och hur långt är ett mvg-

resonemang? (II5:4) 

Johan menar att bedömningsprocessen gick lättare för honom när han lät 

eleverna lämna in sina arbeten med alias istället för namn. Han tror själv att det 

kan bero på att han därigenom fick en ökad distans till bedömningen. Andra 

svårigheter som framträder när det gäller bedömning är när kraven på uppgiften 

stämmer dåligt överens med betygskriterierna. 

När det gäller att skriva kommentarer på skriftliga uppgifter beskriver Helena 

följande svårighet: 

när det är mycket att kommentera /…/ i varje stycke så är det nånting som antingen 

är helt tokigt i faktan, slutledningarna är liksom inte realistiska, det finns inte källor 

/…/ när det bara är liksom fragment, tussar, som seglar omkring på papperet, då 

tycker jag att det är jättesvårt och få ihop någon typ av… då måste jag sitta länge 

med den uppgiften och bena ut, vad kan hänga ihop med vad (II 3:6) 

Hon framhåller att kommenterande är mycket tidskrävande när arbetet är 

undermåligt. 

5.2.2 Återkopplingens karaktär och variation vid skriftliga uppgifter 

Återkopplingen på de skriftliga uppgifterna domineras av kategorierna ”uppgift 

i fokus” och ”betyg i fokus”. Återkoppling med fokus på lärprocess förekom i 

varierad utsträckning hos de fem lärarna. Återkoppling inom kategorin ”elevens 

självstyrning i fokus” förekom sparsamt. 

Uppgift i fokus 

I den uppgiftsrelaterade återkoppling som återfinns på de skriftliga uppgifterna 

finns kommentarer inriktade på formalia. Det kan handla om att källor 
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efterfrågas, att fotnoter eller innehållsförteckning saknas eller att datum saknas 

vid internetkälla. Det förekommer även språkliga korrigeringar. Dessa 

kommentarer kan i förlängningen användas generaliserande av eleven men min 

uppfattning är att de i den korta form som återfinns i anslutning till elevens text 

uppfattas som korrigeringar. 

Frågor används för att efterfråga ytterligare information, ”När uppfanns de då 

och av vem?” eller ”Vad vill man förbättra?”. Frågor kan även användas för att 

ifrågasätta korrektheten i elevens text. En elev som skrivit om samerna får 

frågan ”Vilka menar att det bott andra grupper i Sapmi innan samerna?”. 

Här finns också kommentarer där eleven görs uppmärksam på felaktigheter i 

texten, ”Ej fackliga frågor” eller ”Men kungen väljs inte”. Kommentarerna kan 

även vara formulerade i form av förändringar som skulle kunna göras som i 

följande exempel: ”Flytta till efter avhandlingen om Sverige – där du får svar på 

detta!”. 

En av lärarna använder färgmarkeringar för att visa om begrepp helt, väl eller 

delvis satts i sitt sammanhang. 

Korta berömmande kommentarer i form av ”Bra!” eller ”Mycket bra” 

förekommer vid passager i texten. 

Betyg i fokus 

Samtliga skriftliga uppgifter är betygssatta. Betyget meddelas eleven endera 

muntligt eller genom att det står skrivet på uppgiften. Det förekommer också 

att eleverna får ett separat dokument som lämnas ut tillsammans med 

uppgiften. En av lärarna använder en bedömningsmall där olika aspekter i 

uppgiften bedöms med siffrorna ett till sex. Siffrorna summeras därefter ihop 

och poängsumman avgör vilket betyg uppgiften fått. Uppgiften var här att 

skriva en artikel och exempel på aspekter som bedömts är detaljer i skrivandet, 

bakgrundsfakta, källor, tillämpning av studerade källor/begrepp och allmänt 

intryck. En annan lärare har ett bedömningsdokument i form av en matris med 

betygskriterier där läraren har markerat vilka kriterier som uppfyllts i elevens 

arbete. Dokumentets rubrik är ”Förmågor som eleven ska ha tränat med 

arbetet” och därefter följer tre av målen i kursen Samhällskunskap A. I matrisen 

är de tre målen samt ett par mål som fanns i uppgiften men som inte finns i 
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styrdokumenten uppdelade på 11 mål där de flesta kan nås på IG, G, VG eller 

MVG-nivå. Under matrisen har läraren skrivit vilket betyg uppgiften fått.42 

Kommentarerna inom kategorin är av postscript-karaktär med mer eller mindre 

tydliga betygslegitimerande inslag. De återfinns vanligtvis i en slutkommentar i 

kombination med ett betyg. Ett exempel kan vara ”Bra avhandling där du 

redogör för hur Sverige styrs och hur USA styrs med egna ord. Vad är det du 

analyserar?”. Ett annat lyder: 

Mycket bra! Härliga förklaringar till begreppen och bra samband. G. Bra diskussion 

och fina reflektioner men jag hade gärna sett att du utvecklat reflektionen kring deras 

påverkan på samhället. Intressanta analyser och slutsatser samt spännande 

resonemang. MVG-. 

En mer kritisk kommentar lyder: 

Riktigt bra källdisku! Vad har hänt med konsekvenserna? Du har inte med denna del 

av analysen och kan inte koppla mellan analysens delar. I orsaker och lösningar 

beskriver du situationen i Amazonas men du missar att koppla till ditt fenomen och i 

vissa fall även till urfolken. Du har trovärdiga källor men till lite fel ämne, ej relevanta 

källor. Kom till mig för att komplettera muntligt. 

Det finns även exempel på mer generella kommentarer, ”Klockrent! Snyggt 

jobbat!”. 

Frågor används för att tydliggöra svagheter i lösningen. ”/…/ Men var syftet 

att undersöka styrelsesätt? Var det inte att jämföra demokratin i länderna?” eller 

”Vad menar du? Oklart syfte”. 

Lärprocess i fokus 

Återkoppling med lärprocess i fokus förekom i varierad omfattning på de 

skriftliga uppgifterna. De insamlade uppgifterna kan indelas i två tydliga 

grupper där den ena helt saknade processinriktad återkoppling medan det i den 

andra gruppen förekom kommentarer med lärprocess i fokus i samma 

utsträckning som det förekom återkoppling inom kategorierna ”betyg i fokus” 

och ”uppgift i fokus”. De processrelaterade kommentarerna var placerade vid 

slutkommentaren eller på återlämningsdokumentet och ges därför, enligt min 

mening, en större tyngd är den uppgiftsrelaterade återkopplingen som vanligtvis 

var placerad inne i texten. 

                                                     
42

 En elev som fått G-minus på uppgiften har fått följande kriterier markerade: ”Eleven redogör för de 
grundläggande mänskliga rättigheterna”, ”Eleven beskriver hur individens rättigheter och de 
grundläggande rättigheterna skyddas”, ”Eleven beskriver hur människor kan påverka politiska 
beslut”, ”Eleven redogör för några av människans rättigheter i en demokrati”, ”Eleven beskriver hur 
demokratin i Sverige fungerar”, ”Eleven har inte med en källförteckning”. 
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I kategorin finns vidare instruktioner där intentionen tycks vara att berätta för 

eleven hur man kan göra rent generellt med en uppgift av detta slag. I följande 

citat återfinns en enkel vidare instruktion, ”Vad är syftet med arbetet? Skriv 

alltid ned inledningsvis vad du ska undersöka i arbetet?”. I en analysuppgift fick 

eleven följande kommentar inriktad mot lärprocessen ifråga om 

analysmodellen:  

Jobba på att bredda dig och se olika orsaker till fenomenet. Jobba mer med lång/kort 

sikt och rimliga lösningar. Var noga med att fenomenet är jämförelsen/beskrivningen 

av vad som skiljer teori och verklighet åt! Jobba med att vara tydlig i frågeställningen.  

Varianter av bägge dessa exempel återfinns på flera av uppgifterna. 

Här finns också kommentarer som getts till enstaka elever och som handlar om 

elevens sätt att uttrycka sig: ”Tänk t.ex. på hur du använder värdeladdade ord. 

Du skall sträva efter ett mer och mer vetenskapligt anslag”. I följande citat 

påpekar läraren en genomgående brist i elevens arbete: ”Se igenom mina 

kommentarer som till stor del handlar om att du skall förtydliga.” 

En av lärarna skriver ofta öppna och utmanande frågor på sitt 

återlämningsdokument. Ett exempel kan vara ”Är det viktigt att människor kan 

påverka – varför? Är våra rättigheter viktiga för dig? Min tolkning är att hon 

genom dessa öppna frågor vill sätta igång en tankeprocess hos eleven med 

utgångspunkt i det arbete som eleven skrivit. 

Både och- 

När det gäller de slutkommentarer som eleverna fått på de skriftliga uppgifterna 

har det varit svårt att åtskilja kommentarer inriktade mot lärprocess från 

betygslegitimerande kommentarer. Jag har valt att klassificera de 

framåtblickande och generaliserbara kommentarerna som lärprocessrelaterade 

men delar av dem kan även anses ha en betygslegitimerande aspekt med tanke 

på att det efter slutkommentaren följer ett betyg och med tanke på att de ev. 

brister som den framåtriktade återkopplingen ibland är riktade emot sannolikt 

har påverkat det betyg som eleven fått på skrivningen. 

En av lärarna återlämnar sina arbeten muntligt och där har kommentarer som 

finns i texten vad gäller exempelvis styrkor och svagheter i elevens arbete 

klassificerats som betygsrelaterade. De har dock vid återlämningen ibland fått 

karaktären av lärprocessinriktade då läraren vid återlämningen lagt fokus vid 

generaliserbarheten i kommentaren. 
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Elevens självstyrning i fokus 

Kommentarer inriktade mot elevens självstyrning återfinns i begränsad 

utsträckning i materialet. En av lärarna har samtal med elever som inte klarat av 

uppgiften och vid detta samtal noteras på arbetet vad som överenskommits. Ett 

exempel är:  

Använd de stödpapper ni fått för att få en bra disku. Fenomen, olika orsaker, bredare 

konsekvenser och lösningar. Källhänvisningar till din text. Visa detta i den nya 

uppgiften.  

Eleven görs uppmärksam på att hon har en instruktion som hon kan dra nytta 

av och hon får förtroende att visa att hon klarar av analysmodellen vid ett 

senare arbete vilken skulle kunna stärka hennes tilltro till sig själv trots 

misslyckandet med denna uppgift. 

Sammanfattning 

De skriftliga uppgifterna hade en mer eller mindre öppen karaktär där eleven 

hade möjlighet att göra egna val inom uppgiftens ram. De uppvisar stor 

variation i mängden kommentarer men alla skriftliga uppgifter innehöll, 

förutom betygsbesked, information till eleven om styrkor och svagheter i 

arbetet. 

Återkoppling gavs i form av textkommentarer eller ifyllda bedömningsmatriser 

endera för att eleven själv skulle kunna läsa eller för att läraren själv skulle 

minnas vid återlämningssamtalet. Återkoppling på utkast förekom liksom 

återkoppling på elevarbeten som inlämnats med alias. Liknande uppfattningar 

som vid skriftliga prov framkom när det gällde vikten av tydlighet och 

information om uppnått betyg på uppgiften.  

Uppmuntran och betygslegitimering framkom som motiv liksom att 

återkopplingen syftar till att bidra till att eleven utvecklas. Uppfattningen att de 

skrivna kommentarerna även tjänar syftet att legitimera betygssättning tolkar jag 

som gällande både prov och inlämnade uppgifter. En problematik som lyftes 

var frågan om i vilken utsträckning elever använder sig av den återkoppling som 

ges. 

Skriftliga uppgifter beskrivs som svårbedömda ur flera aspekter och ibland även 

svåra att kommentera även om bedömningen i sig varit lätt att göra. 
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Sammanfattningsvis så är kategorierna ”uppgift i fokus” och ”betyg i fokus” 

mest utmärkande vid återkoppling på de skriftliga uppgifterna. Återkoppling 

med fokus på lärprocess har viss tonvikt hos ett par av lärarna men även hos 

dessa lärare är både kategorin ”uppgift i fokus” och kategorin ”betyg i fokus” 

framträdande. Återkoppling inriktad mot elevens självstyrning var mycket 

sparsamt förekommande. 

5.3 Loggbok 

Loggboken användes i samband med en större uppgift där eleverna själva valt 

frågeställning inom ämnesområdet ”Urfolk i världen”. Uppgiften bestod av att 

göra en gap-analys43 där en faktisk och en önskad situation jämfördes. Eleverna 

skrev loggbok vid varje lektionstillfälle och lämnade in den till läraren som 

kommenterade loggboken och lämnade tillbaka den vid nästa lektionstillfälle. I 

loggboken skulle eleven skriva hur arbetet framskridit sedan sist och om 

han/hon hade frågor eller problem som behövde dryftas med läraren. 

5.3.1 Lärarens tal om återkoppling i loggbok 

Helena beskriver loggboken som en möjlighet att dels hjälpa eleverna på ett 

bättre sätt under arbetsprocessen men också att ”ha lite pejl på vad dom håller 

på med och att dom kommer framåt” (II 3:3). Hon menar att de kommentarer 

hon skriver i loggboken skiljer sig mellan olika elever och också gentemot 

kommentarer i andra sammanhang, exempelvis rapporter och skrivningar. Hon 

beskriver loggbokskommentaren som en kommentar där elevens arbetsprocess 

står i fokus: 

Det här är ju en processkommentar liksom, det här är dom ju mitt i och jag vill få dom 

att komma vidare, här är ju jag coachen, här har ju inte jag gått in och börjat vara 

någon typ av bedömare (II 3:5) 

Hon upplever att det är lättare att skriva kommentarer i loggboken än det är när 

det gäller färdiga produkter just genom att hon inte behöver göra en 

bedömning. 

                                                     
43

 En gap-analys används för att jämföra en faktisk med en önskad situation, i det här fallet kan 
jämförelsen ske mellan exempelvis internationella konventioner rörande urfolkens rättigheter och den 
faktiska situationen för ett specifikt urfolk. 
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De svårigheter som hon förknippar med loggbokskommentarer är i de fall 

elever skriver väldigt informationsfattigt i loggboken för ”då vet jag inte vad jag 

skall kommentera” (II 3:6). 

Helena beskriver sin upplevelse av elevernas inställning till återkopplingen när 

loggboksskrivandet diskuteras i fokusgruppen: 

i loggboken där tar dom ju till sig och där skriver dom tillbaka kommentarer, där ser 

dom det som en hjälp att klättra framåt, den här slutkommentaren (kasta-bort rörelse. 

Min anm.), bedömning slut och sen lyssnar dom inte på den. Och då tänker jag att 

kanske man skulle satsa på kanske tätare feedback även skriftligt, mer av 

loggboksvarianten då, för det verkar dom i alla fall ta åt sig och vara intresserade av, 

för då är dom ju inne i processen, då kämpar dom ju för sitt mål (FI:11) 

Läraren upplever att de kommentarer hon skriver i loggböckerna tas tillvara av 

eleverna på ett bättre sätt än de slutkommentarer hon skriver på deras 

inlämnade arbeten. 

5.3.2 Återkopplingens karaktär och variation i loggbok 

I loggboken dominerar återkoppling inom kategorierna ”lärprocess i fokus” och 

”elevens självstyrning i fokus”. Återkoppling med betyg i fokus saknas helt och 

återkoppling inom kategorin ”uppgift i fokus” är mycket ovanlig och jag väljer 

här att inte redogöra för de få exempel som förekommer. 

Lärprocess i fokus 

Här finns återkoppling som riktar sig mot olika delar av den lärprocess som står 

i fokus. Det handlar om att eleven skall kunna formulera en frågeställning, 

kunna använda analysmodellen, kunna finna och avgöra vad som är relevant 

information, kunna värdera och diskutera sina källor samt att kunna använda 

referenssystem. 

Lärarens kommentar kan ta fasta på elevens beskrivning av sin arbetsprocess 

och kan sägas ”haka i” med information om hur arbetsprocessen kan gå vidare. 

Det kan vara en frågeställning som eleven skrivit där läraren kommenterar: 

”detta kommer automatiskt i analysen + orsaker och lösningar, jobba med 

fenomenet först” eller där läraren uppmanar till ökad tydlighet: ”OK, skriv 

frågeställningen så att du ser att du fångat just det du vill undersöka”. 

Kommentaren är här riktad mot att stärka elevens förståelse av analysmodellen. 

En elev som diskuterar källvärdering i loggboken får följande kommentar:   
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”Läs texten och se om du kan se t.ex. politisk vinkel.” Eleven får tips om hur 

hon kan gå vidare med sin källvärdering. 

Här finns också exempel på kommentarer där läraren inte hakar på eleven utan 

ger en processinriktad återkoppling som kommentar till ett informationsfattigt 

inlägg från eleven. Eleven skriver: ”Jag har inga frågor eller dylikt. Jag jobbar 

på.” Läraren kommenterar: ”Se om du kan tolka generella regler/artiklar i ILO 

som om att de gäller vatten också”. Här kan man kanske anta att den 

återkoppling som läraren ger baseras på information om elevens förståelse som 

läraren fått på annat sätt än i loggboken. 

Här återfinns korta, ofta berömmande, kommentarer som följer på att eleven 

visat förståelse när denne redogjort för sin arbetsprocess i loggbokstexten. Det 

kan vara i form av ett kort ”Bra!” eller ett mer utvecklat ”Bra, snart två ben 

klara, kasta dig nu över orsaker” eller ”Bra att du har intervjuer”. 

I nedanstående citat består återkopplingen av ett antal frågor:  

Vilka möjligheter har kurder i Turkiet att organisera sig politiskt? Stämmer 

verkligheten med de regler och lagar som finns? 

Eleven påminns i dessa frågor om den metod som används i arbetet. I följande 

citat påminns eleven om att han/hon måste göra val och avgränsningar och om 

att han/hon kan behöva vidare instruktioner. 

Hur har du bestämt med din frågeställning? Hela ILO eller vissa delar? Utbildning 

och bidrag, stannar du vid de två? Vet du hur du sätter noter i texten, annars fråga så 

visar jag. 

Frågorna kan bidra till att eleven förstår uppgiften bättre och att eleven 

kommer vidare med uppgiften. 

Elevens självstyrning i fokus 

Tydligt i denna kategori är kommentarer som på olika sätt uppmuntrar till 

metakognition. Kommentarer som ”Om du skriver det i loggen kan du läsa det 

då och då” eller ”Försök att reflektera över det jobb du lägger ner på 

uppgiften” riktar elevens uppmärksamhet emot vikten av att reflektera över sin 

egen arbetsprocess. Det kan vara en positiv kommentarer efter att eleven skrivit 

vad hon skall tänka på till nästa gång eller en uppmaning att fundera över vad 

han/hon vill förbättra till nästa gång. 

Kommentarer efter att eleven skrivit att han/hon tyckte att uppgiften var svår 

återfinns i denna kategori. Läraren skriver: ”Nu har du övat på det en gång, det 
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kommer att kännas lättare och lättare”. Syftet tycks här vara att stärka elevens 

tilltro till dig själv. Typiska kommentarer med detta syfte är även kommentarer 

som är inriktade på att ”elda på” en elev som har svårt att komma igång. En 

elev som skrivit att hon inte kunnat bestämma sig får följande kommentar: 

Fundera över vad du tycker är intressant eller läs artiklarna i ILO169 eller sök på 

urfolk på Google så får du en hel del seriösa träffar som du kan leta bland. Hitta 

material så hjälper jag dig med frågeställningen.  

En elev som har problem med källor får rådet att ”Jobba vidare med det vi 

talade om idag. Om du ej hittar så byt! Lägg ej mer tid på att leta”. Det är 

handfasta råd som, enligt min bedömning, har mer med att stärka elevens 

självstyrning att göra än med de lärprocesser som uppgiften är riktad emot. 

Andra kommentarer innebär en uppmaning att söka återkoppling: ”Blev det 

något skrivet i helgen? /…/ Vi tar ett muntligt snack på lektionen”. En elev 

som uttrycker att hon har svårigheter får följande kommentar: 

Jag hjälper dig med detta. I morgon fredag sätter vi oss och jag hjälper dig med de 

rubriker du skall ha med och vi jobbar fram en frågeställning. 

Andan i dessa kommentarer kan sägas vara att läraren och eleven skall hjälpas åt 

med detta. ”Vi” skall jobba fram en frågeställning. Jag uppfattar detta sätt att 

uttrycka sig som ett sätt att stärka elevens tilltro till sig själv i arbetsprocessen. 

Även om läraren finns med så är det för att tillsammans med eleven komma 

framåt. 

Här finns också korta, berömmande, kommentarer som följer av att eleven 

beskrivit hur arbetsprocessen framskridit till exempel ”Bra att du är på gång” 

eller ”Bra att du kämpar”. En annan grupp av korta kommentarer är de som 

uppmuntrar eleven att arbeta mer eller att söka återkoppling från läraren ”Jobba 

på denna vecka, fråga om du behöver” eller ”Japp, jobba så långt du kan och 

lämna i morgon”. 

Både och- 

I loggböckerna finns en del kommentarer som kan innehålla aspekter inriktade 

både mot lärprocess och mot elevens självstyrning. Ett exempel kan vara en 

elev som skriver att hon inte kommit någonstans och frågar om hon kan 

använda artiklar om hon påpekar det i källkritiken. Läraren kommenterar: 

Visst kan du använda artiklar! Prata med mig i morgon. Börja med att titta på vad ILO 

säger om vattenanvändningen, skriv detta. 
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Eleven kan bli stärkt i sin tanke att använda artiklar och eleven uppmanas att 

söka återkoppling samtidigt som både kommentaren om artiklar och den mer 

konkreta anvisningen om hur eleven kan gå vidare skulle kunna sägas vara 

inriktade mot lärprocessen. 

Sammanfattning 

I loggboken beskriver eleven sin arbetsprocess under arbetet med en större 

analysuppgift. Loggboken lämnas in efter varje lektion och läraren läser och 

kommenterar. Loggboken beskrivs som ett sätt att hjälpa eleverna att komma 

vidare och att ha insikt i deras arbete. Loggbokskommentarerna beskrivs som 

mestadels lätta att skriva och lärarens bedömning är att eleven tar tillvara den 

återkoppling de får i loggboken. 

I loggboken är återkoppling inriktad mot lärprocess och elevens självstyrning 

mest utmärkande. Återkoppling med betyg i fokus saknas helt och 

uppgiftsrelaterad återkoppling förekommer mycket sparsamt. 

5.4 Återlämningssamtal 

Tre av lärarna genomförde under den period min datainsamling pågick 

återlämningssamtal, d.v.s. ett individuellt samtal med eleven när en uppgift som 

bedömts återlämnas. De uppgifter som återlämnades var av olika karaktär, två 

av lärarna återlämnade ett skriftligt prov, det ena handlade om ideologier och 

det andra om massmedia medan den tredje läraren återlämnade en 

rapportuppgift där eleverna själva valt syfte. 

Samtalen gick till så att läraren lämnade klassrummet och satte sig i ett mindre 

rum eller i korridoren. Eleverna kom dit i tur och ordning för ett samtal om den 

genomförda uppgiften. Två av lärarna återlämnade arbetsuppgiften vid detta 

tillfälle medan den tredje läraren behöll uppgiften med hänvisning till att 

eleverna ändå hade den i datorn. Samtalen pågick mellan fem och tio minuter. 

5.4.1 Lärarnas tal om återkoppling vid återlämningssamtal 

Samtalen förbereds genom att läraren tittar igenom den enskilda uppgiften och 

samtalet planeras utifrån lärarens bedömning av hur resultatet kommer att tas 

emot. Helena säger: 
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kommer det att tas emot väl eller kommer det att tas emot inte väl, och utifrån det så 

tror jag nog att jag lägger upp tonen i samtalen (II 3:9) 

Det kan handla om elevens situation i allmänhet, om läraren tror att eleven 

kommer att bli besviken eller den uppfattning läraren har om hur intresserad 

eleven är av att förbättra sig i ämnet. 

Lärarna beskriver syftet med återkopplingssamtalet som ett lärtillfälle för 

eleven. De talar om att det främsta motivet är att eleverna skall utvecklas 

genom att de når förståelse för de skriftliga kommentarer som givits och att det 

är ett tillfälle när läraren kan skaffa sig kunskap om i vilken utsträckning eleven 

har förstått. Anna ser det som ”ett sätt för mig att förstå mig på dom mer” (II 

2:9) medan Erik säger ”litegrann är det en kontrollfunktion” (II 1:12) och syftar 

då på risken för att elever har plagierat uppgiften. Både Anna och Erik 

framhåller att det händer att det betyg en elev fått på uppgiften förändras under 

samtalet. Övriga motiv som framförs för att genomföra återlämningssamtal är 

att det ger möjlighet till att nå acceptans hos eleven för den bedömning som 

gjorts och att det kan ses som personlighetsutvecklande att lära sig att ta kritik 

och att skilja på sak och person. 

Erik beskriver en svårighet när det gäller återlämningssamtal såhär:  

jag måste ju säga sanningen samtidigt måste jag på fint sätt… hur ska jag få den här 

människan till att ändra det här va, om den skall bli godkänd och ha någon nytta av 

det här...(II 1:13) 

Han upplever vissa samtal som mentalt jobbiga. Andra svårigheter som beskrivs 

är att det kan vara svårt att hantera elever som ifrågasätter bedömningen. 

Helena beskriver sin upplevelse av detta: 

det tycker jag är lite sorgligt /…/ för då tycker dom att jag liksom, jag är den onda som 

är i vägen för att dom skall få ett bra betyg, medans, det är ju inte det som är min 

tanke, min tanke är ju att vara den som hjälper dom till bra kunskaper (II 3:8) 

Av intervjuerna framgick tydligt att lärarna uppfattade de samtal som svåra som 

innebar en besvikelse för eleven eller där elevens prestation var väldigt svag. 

Erik säger: ”ibland är man orolig, lite sådär om dom skall bryta ihop totalt eller 

hur dom ska reagera” (II 1:15). Både Erik och Helena upplever att det finns en 

spänning i luften vid samtalen. 

Det kan även vara svårigheter förknippade med att få budskapet i 

återkopplingen att nå fram till eleven. Anna uttrycker att det finns en risk för att 

en elev som blir besviken bara minns beskedet om misslyckandet och inte tar 

till sig vad han/hon kan göra för att komma vidare. Hon säger: 
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jag vill att dom skall utvecklas och om jag då säger att det gick inte så bra på den här 

då kan jag känna att det blir det som eleven kommer att komma ihåg, inte hur dom 

skall utvecklas (II 2:8) 

Helena menar att det är lätt att vara alltför överslätande när en elev inte gjort 

bra ifrån sig så att budskapet om att eleven inte nått målen inte går fram. Hon 

säger vidare: 

när jag läser kommentarerna ibland så är jag lite hårdare i kommentarerna än vad 

jag är i det muntliga talet och då använder jag det muntliga till att… släta lite (II 3:9) 

Hon ansåg detta vara en risk i samtalet. 

Lärarna framhöll det som önskvärt att återlämna elevernas uppgifter i samband 

med ett individuellt samtal men att det var svårt att få tid till detta. Detta 

framfördes även av de lärare som inte hade något sådant samtal under 

undersökningsperioden. 

5.4.2 Återkopplingens karaktär och variation vid återlämningssamtal 

I återlämningssamtalen var återkoppling inom de två kategorierna ”betyg i 

fokus” och ”lärprocess i fokus” mest framträdande. Återkoppling med uppgift i 

fokus och återkoppling med elevens självstyrning i fokus förekom men i mer 

begränsad omfattning. 

Uppgift i fokus 

När det gäller återkoppling med uppgiften i fokus återfinns denna i ganska 

begränsad utsträckning i samtalen och när den gör det är det i två former. Den 

används ibland för att ge eleven möjlighet att muntligt klargöra otydligheter i 

elevens lösning av uppgiften. Här följer ett exempel som gäller ett 

skrivningssvar: 

Lärare:  men kan du tänka dig att det skulle finnas någon annan möjlig ideologiskt 

tolkning, om man tittar liksom, nära gemenskap , familjen, en speciell 

ställning, stabila familjer, fungerande familjer och så vidare… 

Elev:  eeh, ja, (tvekar) 

Lärare:  vad skulle du kunna tänka att det var då 

Elev:  skratt, fifty-fifty, men… 

Lärare:  den stabila enheten, den trygga enheten, den skall man inte ändra på… 

Elev:  konservatism, nej (nästan viskande, mycket försiktigt) 

Lärare:  ja, det här är taget från Kd:s ungdomssida, och det är ett konservativt 

drag att man skall ha den här kärnfamiljen, det är den som håller ihop 

resten av livet liksom 
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Uppgiftsinriktad återkoppling kan också användas i samtalet som ett avstamp 

för att ge återkopplingen en mer generell karaktär som i nedanstående exempel: 

du säger såhär, hur har isolationismen, USA:s förhållande till omvärlden, då är du 

inne på en annan grej va, förstår du, sen säger du såhär, vilka faktorer har varit 

avgörande för USA:s maktställning i världen, det är ju en BRA fråga va, men sen, 

vilka händelser i USA:s historia har varit viktiga före och efter världskriget, vad 

innebar det kalla kriget för USA, du har kunnat korta ner det, det blir för stort område 

va, det är oklart vad du vill, du har bara kunnat sagt att jag skall analysera orsakerna 

till USA:s väg till den enda kvarvarande supermakten va, det räcker va, enkelt, tydligt 

syfte va, förstår du, det blir lite oklart vad du vill här, du kommer gärna utanför 

uppsatsen va 

Detaljerade exempel hämtas här ur elevens arbete men återkopplingens 

budskap är att det är viktigt med ett tydligt syfte för att kunna hålla sig till 

ämnet. 

Betyg i fokus 

Betyget på uppgiften redovisas i alla samtal och det sker ofta i samband med att 

en sammanfattning görs av hur eleven klarat av uppgiften. En av lärarna inleder 

alla sina samtal med detta och säger: 

där har du skrivit bra saker. Eh. Och. Vi börjar bakifrån med kommentaren, jag har 

skrivit, du har koll på ideologierna, bra. I del två så resonerar du och visar delvis 

konsekvenser /…/ Mm. Du landar på ett bra VG tycker jag totalt på uppgiften. 

En annan lärare avslutar sina samtal med sekvenser av denna typ:  

Det är VG- kan jag säga va. Du har ett oklart syfte och sen att du har varit på en del 

stickspår.  

Betygsförmedlingen kan beskrivas som att en jämförelse oftast skett mot ett 

ideal eller mot kriterierna mer implicit men det förekommer även tydligare 

referenser till kriterier exempelvis i detta citat: 

Ja, men jag satte i alla fall VG på provet för jag tyckte att du uppnådde, kanske inte 

på alla frågor, men på dom två sista kom du upp på VG-nivå, på diskussionsnivå, 

och diskuterade och kopplade till olika begrepp och hade nästan slutsatser med 

också. 

Förutom de rent betygsförmedlande sekvenserna finns en del 

återkopplingssekvenser som har karaktär av ”avslutat kapitel” även om ingen 

betygssättning nämns just i den sekvensen. Fokus ligger på det som uppnåtts i 

just denna uppgift. Det kan vara positiva kommentarer som i följande exempel: 

”Jag var väldigt förtjust i ditt sista svar, när du hade kollat på pressetiken” eller 

mer kritiska kommentarer som i följande dialog: 
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Läraren:  det blir lite oklart vad du vill här 

Eleven:  ja, mm 

Läraren:  du kommer gärna utanför uppsatsen va  

I följande citat levereras kritik och beröm i samma andetag: 

ibland verkar det som om du inte riktigt har koll på fakta du bygger ditt resonemang 

kring, kolla upp att det blir korrekt. Bra att du delvis värderar också faktiskt i 

analysen. 

Kommentaren har karaktären av en avslutande värdering. 

Det förekommer även frågor till eleven där syftet tycks vara att eleven själv skall 

komma till insikt om de svagheter som arbetet har. Eleven får redogöra för, 

exempelvis, sitt syfte, och läraren kan sedan utifrån de svårigheter eleven har 

med redogörelsen, påpeka brister. Dessa frågor kan sägas fylla syftet att både 

göra eleven medveten om de svagheter som arbetet har, d.v.s. fungera 

betygslegitimerande, men de kan också, senare i samtalet, förmedlas som 

lärdomar att dra för framtida uppgifter. 

Lärprocess i fokus 

I alla samtal förekom sekvenser med inriktning mot vad eleven skulle kunna 

göra bättre vid en liknande uppgift vid ett annat tillfälle. Dessa kommentarer är 

ofta inriktade mot mer generaliserbara kunskaper eller färdigheter som att 

använda sig av relevanta begrepp, att förklara tydligt, att diskutera, att utveckla 

analysen med fler aspekter eller att vara tydlig med syfte och struktur. I följande 

exempel beskrivs hur eleven kan förbättra sin prestation i framtiden genom att 

använda relevanta begrepp och att diskutera: 

Men du skriver inte ut ordet socialisation, försök göra det, det höjer ribban, jag som 

är van läsare av just det här förstår mer om du använder begrepp /…/ och sen skulle 

jag vilja att du diskuterade lite mer, så att man såg lite av dina åsikter och att du 

försöker besvara varför-frågor, till exempel varför påverkas vi av massmedia, så att 

det blir lite mer diskussion av det. 

Ett annat exempel finns i nedanstående citat där det är analysförmåga och 

kritiskt tänkande som efterfrågas i återkopplingen: 

se även till, glöm inte bort, individnivån, för då kan det bli helt andra grejor ju, och 

visa kritiskt tänk kring dina idéer d.v.s. du är mer objektiv och du får en bredare 

analys, det är inte vad du tycker är negativt utan vad någon annan tycker är negativt 

och hur skall man lösa det i så fall.  

I det följande riktas kritik mot elevens arbete men en betoning finns på att 

lärdomarna när det gäller formalia är viktiga inför framtiden:  
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men att du blir tydligare på det, och sen det formella, du måste ha en rubrik va, 

kommer du på högre studier sen då måste du ovillkorligen ha en rubrik där du talar 

om vilket syfte, förstår du, du kommer bara in och börjar berätta om Ungersk historia 

här, man vet inte vad du vill, förstår du? 

Det kan också vara mer studietekniska färdigheter eller tips som förmedlas som 

att göra en kladd först när man skall besvara en större fråga, att försöka se 

helheten i texten eller att se på nyheterna för att stärka allmänbildningen. 

Elevens självstyrning i fokus 

En återkoppling inriktad mot elevens självstyrning kan handla om 

uppmuntrande kommentarer för att stärka elevens tilltro till sig själv som 

lärande. Läraren kan i samband med att en processinriktad återkoppling ges 

inflika sekvenser i stärkande syfte. En lärare säger:  

jag förstår att det här är svårt och jag vet ju att du har kunskaperna va, men du måste 

ovillkorligen ha dom här formella grejorna... 

Elevens tilltro till sig själv kan stärkas med uppmuntrande kommentarer om 

möjligheten att höja betyg som i följande citat:  

Lärare:  vad har du för betygsambition? 

Elev:  ja, G i alla fall… 

Lärare:  G, jag tror du kan mer. 

Det kan också handla om att eleven ges tillfälle till extra hjälp med något eleven 

inte förstått, här förmedlas att förståelse av detta lärobjekt lätt kan ”fixas till” av 

läraren och eleven tillsammans som i följande utsaga från en av lärarna: 

men jag tänker att vi gör såhär att du kommer på lite extra ideologihandledning så 

fixar vi till det där för att dom kommer tillbaks i samhällsekonomin, dom kommer 

tillbaks i vår också när vi jobbar med hållbar utveckling och sådär också. 

Det kan också innebära uppmaning till att ta hjälp av läraren för att prestera på 

en högre betygsnivå som i följande citat: 

Lärare: jag skall försöka leda dig på vägen uppåt om du vill 

Elev:  ja 

Lärare:  ja, bra, tjata lite på mig, fråga hur man skall göra, hur man skall tackla 

uppgifter. 

Eleverna uppmanas att ta vara på återkopplingen för att själva kunna 

genomföra förbättringar vid nästa tillfälle genom att se tillbaka på den skriftliga 

återkoppling som eleven får med sig i form av kommentarer på 

arbetsuppgiften. En lärare säger: ”Spara det här nu så att du kan titta på 

kommentarerna vad du skall tänka på extra mycket till nästa gång”. Mellan 
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eleven och en av de andra lärarna utspelar sig följande dialog där läraren 

försäkrar sig om att eleven förstått vad som behöver förbättras: 

Lärare:  Så vad skall du göra nästa gång ni får… 

Elev:  jag vet inte, förklara kanske mer 

Lärare:  ja 

Elev:  och läsa igenom mer, ett par gånger till 

Lärare:  just det, det tror jag också. 

Eleverna tillfrågas ofta hur de tyckte att uppgiften gick och vad de tyckte om 

bedömningen. Gemensamt för dessa sekvenser är att de är ganska korta och att 

ingen fördjupning sker. Här följer exempel på hur det kan låta när frågan 

inleder samtalet: 

Lärare:  då skall vi se. Hur tyckte du att det gick? 

Elev:  jag vet inte, jag kommer inte ens ihåg. 

Lärare:  kommer du inte ihåg? (skratt) 

Elev:  nej, jag vet inte. 

Lärare:  jag tyckte det gick hyfsat i alla fall. 

En annan variant är att samtalet inleds med betygssättning som eleven sedan 

tillfrågas om efter att betygssättningen legitimerats. 

Lärare:  hur tycker du själv? 

Elev:  nej det tycker jag, det gick bra, jag fick ju vg. 

Elevens bedömning av hur uppgiften har gått tycks här baseras på det betyg 

som läraren satt. 

Sammanfattning 

Vid återlämningssamtalen återlämnade läraren ett skriftligt prov eller en skriftlig 

uppgift vid ett individuellt samtal med eleven. Syftet med samtalet beskrivs som 

att det skall fungera som ett lärtillfälle för eleven och ge möjlighet för eleven att 

förstå den bedömning som gjorts. Uppfattningen finns att det även kan 

användas för att nå kunskap om eller kontrollera elevens förståelse.  

Samtalet planeras utifrån en bedömning av hur eleven kommer att ta emot den 

bedömning som gjorts. Svårigheter förknippade med samtalen beskrivs vara när 

elever gjort väldigt svaga prestationer, när elever blir besvikna eller när de 

ifrågasätter bedömningen. Lärarna beskrev det som önskvärt att återlämna 

uppgifter vid ett individuellt samtal. 
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Vid samtalen var återkoppling inom kategorierna ”betyg i fokus” och 

”lärprocess i fokus” mest framträdande. Uppgiftsrelaterad återkoppling 

förekom som exempel för att leverera en mer generaliserbar återkoppling 

inriktad på nästa steg i lärprocessen. Återkoppling med inriktning mot elevens 

självstyrning förekom i varierad omfattning hos de tre lärarna men spelade en 

mer undanskymd roll än den återkoppling som var inriktad på betyg och 

lärprocess. 

5.5 Elevers arbetsprocess  

Observationer av lektioner där eleverna arbetat med uppgifter och läraren haft 

kontakt med enskilda elever eller grupper av elever under lektionens gång har 

genomförts hos tre av lärarna. Hos en av lärarna pågick ett större arbete där 

uppgiften bestod i att jämföra demokrati och statsskick i olika länder. Eleverna 

fick själva välja länder och i uppgiften fanns både övergripande frågeställningar 

och mer detaljerade instruktioner. Lektionen var en del av ett tema som 

eleverna redan arbetat med ett antal lektioner och där arbetet skulle fortsätta 

efter den observerade lektionen. Hos en annan av lärarna var uppgiften också 

av pågående karaktär, den handlade om att eleverna själva skulle välja både 

metod och studieobjekt i ett arbete om samhällsplanering. Den tredje lärarens 

uppgift genomfördes under en lektion och eleverna skulle välja en nyhet som de 

skulle placera in som fenomen i en analysmodell och därefter försöka urskilja 

orsaker, konsekvenser och åtgärder till det fenomen de valt. 

Lärarna cirkulerade bland eleverna under dessa arbetspass. Hos en av lärarna 

arbetade alla elever i klassrummet medan hos de två övriga hade eleverna 

möjlighet att sätta sig i andra lokaler. Alla tre lärarna var sysselsatta med att 

samtala med olika elever under hela arbetspassen. 

5.5.1 Lärarnas tal om återkoppling under elevers arbetsprocess 

Återkopplingen kan beskrivas som individrelaterad, som i följande citat från 

Helena: 

det är en jätteskillnad beroende på också hur väl jag känner dom, /…/, och hur 

mycket man kan pusha dom olika individerna, ganska mycket, hur mycket svar jag 

ger dom och hur mycket öppna frågor jag ställer till dom (II 3:12) 

Lärarna beskriver sin egen roll under dessa pass som dels kontrollerande ”se till 

att de jobbar” och dels en roll som vi kan kalla stimulerande. De talar i termer 
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av att ”tipsa”, att ställa frågor så att de kommer vidare, att hjälpa framåt, att 

trigga elevernas tankenötter, att ge cred, att vara bollplank eller problemlösare. 

En svårighet som beskrivs av Anna är att ställa rätt frågor så att de verkligen 

kommer vidare. Hon säger: 

skulle jag göra samma uppgift igen nästa år då har jag väl gått och gnagt på det i 

huvudet vilka frågor det var de ställde och hur man skall tackla det till nästa gång (II 

2:12) 

Ett annat problem som togs upp var att elever ber om hjälp alltför lite, särskilt 

”svaga” elever. 

I fokusgruppen diskuterades elevernas förhållningssätt till självständigt arbete. 

Lärarna talar om elevfrågor av karaktären ”Räcker det?”, ”Är det rätt?”, ”Hur 

många sidor?”. I diskussionen framfördes synpunkten att eleverna blivit vana 

från grundskolan vid att få mycket hjälp och att detta mönster kan fortsätta på 

gymnasiet. Magnus säger: ”elever vill ha svar från oss under arbetets gång, dom 

vill ha så mycket hjälp att det blir mindre elevarbete och mer lärarens arbete” 

(FI:2). Anna beskriver elever som ställer samma frågor hela tiden och har svårt 

att arbeta självständigt: 

skriver en mening och sen är det en knut igen, kommer liksom inte vidare /…/ dom 

eleverna är ju på knappt godkänt-nivå eftersom dom behöver så mycket handledning 

men jag kan uppleva att många högre betygselever har samma svårigheter, eh, har 

jag gjort rätt nu, kommer hon att sätta mvg på den här uppgiften, vad är det som 

saknas? (II 2:13) 

Hon uppmärksammar även att elever frågar för att få bekräftelse på att de utför 

uppgiften på ett tillräckligt bra sätt. 

När det gäller hur återkopplingen tas emot så uppfattar lärarna att den 

återkoppling som ges under pågående arbete tas tillvara av eleverna. Johan lyfter 

fram skillnaden mellan muntlig och skriftlig återkoppling i följande citat: 

Skriftspråket kan ju… uppfattas, alltså, beroende på hur man formulerar sig medans 

talet har man ju en helt annan möjlighet att bolla sakerna fram och tillbaka, har jag 

förstått dig rätt, har du förstått mig rätt (II 5:16) 

Återkoppling under arbetsprocess beskrivs som att den ”tas emot smidigare” 

eller är ett ”bra lärtillfälle” eftersom den sker på ”deras initiativ”. 

Både i fokusgruppen och i de individuella intervjuerna talades i termer av att 

den återkoppling som ges under arbetsprocess uppfattas som frikopplad från 

den bedömning som ligger till grund för betygssättning. Helena säger: 
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det här kopplar ju inte dom till några betyg och kriterier och sånt /…/ en helt annan 

öppenhet mot den här typen av kommentarer för att ta sig framåt /…/ allvaret har 

liksom inte satt in på något vis, allvaret börjar när dom har lämnat in sin uppgift (II 

3:13) 

Anna är inne på samma tankegång när hon säger: 

jag tror att dom känner, när dom jobbar med uppgiften att dom inte har det där, dom 

har inte betygstänket i huvudet då, för jag upplever att man jobbar med ett moment 

och sen är det prov eller nånting och när dom väl får återkoppling efter så är det inte 

lika intressant för dom som under själva processen (II 2:13f) 

Lärarna ger uttryck för att återkoppling som ges under arbetsprocess används 

av eleverna i större utsträckning än återkoppling på färdiga uppgifter. 

I fokusgruppen framkom uppfattningen att läraren inte har betygssättning i 

fokus för den bedömning och återkoppling som ges under arbetsprocessen. 

5.5.2 Återkopplingens karaktär och variation under elevers arbetsprocess 

Den återkoppling som dominerar under elevers arbetsprocess har lärprocess 

och elevens självstyrning i fokus. Återkoppling inom kategorin ”uppgift i 

fokus” förekom i begränsad utsträckning och återkoppling inom kategorin 

”betyg i fokus” saknas nästan helt och jag väljer att avstå från att redovisa de få 

exempel som förekom. 

Uppgift i fokus 

Uppgiftsrelaterad återkoppling i renodlad form förekommer i begränsad 

utsträckning under de observerade lektionerna44. Vanligtvis förekommer denna 

typ av återkoppling i samband med att elever söker bekräftelse när det gäller en 

sakupplysning. I följande citat bekräftar läraren elevens uppfattning ifråga om 

hur en fråga skall tolkas: 

Elev :  Hur ser parlamentets organisation ut? Är det liksom hur det ser ut därinne 

eller hur dom jobbar? 

Lärare:  Hur dom jobbar. Hur är det organiserat? Hur gör dom? 

Elev:  Vad dom gör för grejer alltså. 

Lärare: Ja. 

Den kan även handla om att korrigera missuppfattningar som i följande dialog 

där eleven får ett tydligt svar i termer av rätt eller fel. 

                                                     
44

 Den förekommer däremot ”inbäddad” i återkoppling med lärprocess eller elevens självstyrning i 
fokus.  
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Elev:  är riksdag och regering samma sak? 

Lärare:  nej, herregud! Det måste du veta nu! 

Det förekommer även att elever söker bekräftelse på den uppgift de gjort 

genom att exempelvis fråga om det räcker eller om det duger. Ett kort och inte 

vidare utvecklat svar har jag klassificerat som uppgiftsinriktad återkoppling 

eftersom den har karaktären av att ge besked om rätt eller fel. 

Som uppgiftsrelaterad återkoppling räknas även tillägg av ytterligare 

information från läraren i de fall den representerar direkta sakupplysningar. I 

följande citat har eleven upptäckt något i tidningarna som förbryllar honom och 

läraren bidrar med en sakupplysning. 

Elev: får man kopiera, dom har skrivit exakt likadana rader med exakt samma 

uttryck? Dom har skrivit exakt likadant. 

Lärare:  ja, men det du vad det beror på? Kolla här, vi skall se vem det är som, ser 

du här? 

Elev:  ja, TT. 

Lärare:  det är ju TT som har skrivit artikeln och både DN och Aftonbladet har alltså 

köpt artikeln från TT. 

I materialet finns även enstaka exempel på att beröm ges för prydlighet. 

Lärprocess i fokus 

Den lärprocessrelaterade återkopplingen under de observerade lektionerna var 

rikligt förekommande. Den kan vara inriktad mot lärprocesser där elevens 

förståelse av samhällsvetenskapliga begrepp och/eller sammanhang står i 

centrum eller lärprocesser som handlar om de färdigheter eller metoder som 

behövs för att genomföra arbetsuppgiften. 

I sekvenser där lärarens återkoppling är inriktad på att hjälpa eleven att förstå 

sammanhang eller begrepp var lärarens frågor centrala. I följande citat handlar 

elevuppgiften om en jämförelse mellan olika statsskick, elevens fråga handlar 

om Egypten, och dialogen om begreppet monarki: 

Elev:  så jag skall skriva såhär om jag skriver om deras historia. Från början då 

var det monarki, folket hade mest makt och… 

Lärare:  i en monarki, vem bestämmer i en monarki? 

Elev: inte folket men, vad heter det, regeringen. Riksdagen. Är det inte det? 

Lärare:  nja, det är väl kungen som bestämmer. 

Elev:  Han är ju bara statschef. 

Lärare:  Var det så här, är du helt säker? 

Elev:  nej, inte här borta men jag tänker på Sverige. 
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Lärare:  på Sverige ja, men du kan inte veta säkert att det var så i Egypten, det 

kanske var så att det var kungen som bestämde allt. 

Min tolkning här är att lärarens frågor är inriktade mot att stärka elevens 

begreppsförståelse. Hon tar fasta på begreppet monarki fastän eleven inte 

uttryckligen frågar om detta. Hon ifrågasätter elevens utsaga om statschef och 

ger eleven något att fundera på nämligen att begreppet monarki kan innebära 

olika saker i olika länder eller vid olika tider. Detta ger återkopplingen en 

generaliserande karaktär. 

I ett annat exempel från samma lektion behandlas maktdelningsprincipen.  

Lärare:  ja, just det, där är ju maktdelningsprincipen (syftar på en uppritad bild som 

eleven har i sina anteckningar. Min anm.) Vad är det den säger 

egentligen? 

Elev:  hur… vilken makt som har… maktdelningsprincipen… 

Lärare:  förklara den för mig. 

Elev:  hur man skall styra det och här står hur typ stifta lagar… 

Lärare:  så parlamentet har makt att stifta lagar… 

Elev:  och regeringen verkställer lagarna och styr landet och sen… vi har ju 

ingen president ju… 

Lärare: nej. 

Elev:  kung… statschef. 

Lärare: ja, men vi har en regering. 

Elev:  ja en regering. 

Lärare:  så det är regeringen som verkställer lagarna, kommer du ihåg det, och 

riksdagen stiftar lagarna, kommer du ihåg det och sen den dömande 

makten, vem har den? Vem dömer i Sverige? 

Elev:  det är domstolar. 

Lärare:  ja! 

Läraren ställer frågor för att hjälpa eleven att förstå det sammanhang som 

figuren om maktdelning visar. Hon bidrar med tydliggöranden som kan 

betraktas som inbäddad uppgiftsorienterad återkoppling men jag tolkar 

sekvensen som inriktad mot att stärka elevens förståelse av det sammanhang 

som figuren om maktdelningsprincipen åskådliggör. 

Återkoppling inriktad på lärande av metod är vanlig under de observerade 

lektionerna. I två av de arbetsuppgifter som genomfördes under 

observationslektionerna används analysmodeller, den tredje arbetsuppgiften kan 

sägas använda komparation som metod. Under ett par av lektionerna hos en av 

lärarna skulle eleverna leta upp en nyhet på nyhetssajterna på Internet för att 

sedan använda den analysmodell de gått igenom i helklass. I lärarens 
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återkoppling påmindes eleverna om begrepp ur modellen och om att försöka se 

ur flera perspektiv och återkopplingen skulle kunna tjäna som stöd för eleverna 

i användningen av modellen.  

Elev:  på konsekvenser har vi skrivit, samhället blir oroligt, samma med gruppen 

och sen psykisk ohälsa, alltså man kan ju blir paranoid och tro att varenda 

jävel kommer och våldtar en, att man inte vågar gå ut och sådär. 

Lärare:  absolut, samhället har ju ytterligare saker, till exempel så måste dom ju ta 

hand om personerna som har blivit våldtagna, sen så skall ni ju också 

tänka er det här, nu tänker ju ni utifrån offrets synvinkel, eller hur, 

våldtäkterna här, ni skulle ju kunna välja att väga in från hans sida och jag 

menar konsekvenser för honom med det där med domstol och polis och 

allting annat… 

Elev:  det blir dyrt. 

Lärare: det blir ju ganska dyrt och det kostar ju pengar att vårda henne också 

antagligen på sjukhus, terapisamtal kanske efteråt och såna saker 

runtomkring dårå, ja, och så har vi åtgärderna kvar då. 

I den grupp där eleverna arbetar med samhällsplanering utspelar sig följande 

dialog där elevens fundering ifråga om metoden är utgångspunkt: 

Elev:  men det är ju liksom så, kan man skriva såhär om för- och nackdelar med 

miljonprogrammet som analys eller? 

Lärare:  eh, det kan du ju, om du tänker för att få in det i analysen så är det ju för- 

och nackdelar i konsekvenserna, så får du ju det, och då får du ju 

framförallt, nu kan du ju se ganska långsiktiga konsekvenser också som 

både är positiva och negativa och sen kan du ju även kika på, för man har 

ju börjat jobba med lösningar för de negativa konsekvenserna i 

miljonprogrammet idag, just det här med renovering och en del lösningar 

är ju att en del städer som, där staden äger husen försöker sälja ut dem 

som bostadsrätter fast då, och stora problem med energiförbrukningen 

och att betongen är för dålig och såna saker så det kan man ju komma in 

på. 

Elev: mm 

Lärare: sen kan du ju också tänka att dom du tittar på miljonprogrammet så kan 

du ju avgränsa typ av hus också, kanske inte ta radhus och villor utan 

satsa på flerfamiljshus som, ja, med flera våningar och så där. 

Elev: mm 

Lärare:  då blir det ju en typ av avgränsning. 

Läraren för in de metodiska begreppen konsekvenser, åtgärder och avgränsning 

med utgångspunkt i elevens fråga. 

Här finns också rikt med återkoppling där specifika färdigheter står i fokus. Det 

kan handla om var information kan tänkas finnas, om effektiv 
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informationssökning på Internet, om hur Nationalencyklopedin fungerar, hur 

man kan söka i böcker ”i registret längst bak kan man slå upp ord”, om att ringa 

till myndigheter eller företag eller gå till museum eller bibliotek för att finna 

information. 

Återkoppling inriktad på att lära färdigheter kunde även handla om hur man 

skriver löpande referenser i text, en av grupperna mötte detta för första gången 

och många elever frågade om detta, ett exempel är följande dialog: 

Elev:  om jag hittar nåt från en källa måste jag göra mellanrum igen om jag hittar 

nåt från någon annan källa? 

Lärare: nejnej, det behöver du inte göra utan har du bara tagit fram till Victoria då 

kan du ju sätta ettan där sen kan du ju sätta tvåan där, du behöver inte 

ha… 

Elev:  det är ju från samma bok. 

Lärare:  men säg att du har tagit den första informationen ”som blir statschef 

istället för kungen eller Victoria” så har du tagit det från boken då sätter du 

ju ettan där efter Victoria. 

Elev:  sen kan jag fortsätta här då? 

Lärare: men det här, det kanske du har plockat från Nationalencyklopedin, då 

sätter du en ny fotnot där och då blir den en tvåa automatiskt. 

Elev:  men jag kan fortsätta automatiskt där sen jag behöver inte… 

Lärare: jajaja 

Elev:  ha mellanrum… 

Lärare:  nejnejnej, bara för att du byter referens behöver du inte ha nytt stycke. 

Det förekommer även återkoppling inriktad på skrivprocessen som sådan, hur 

man kan göra för att skriva kortfattat, ”du kanske kan slå ihop vissa stycken till 

ett stycke till exempel /…/så att du inte säger samma sak på två ställen”, eller 

inriktad mot att hjälpa eleverna att finna formuleringar. 

Elevens självstyrning i fokus 

I kategorin ”elevens självstyrning i fokus” återfinns återkoppling där läraren 

skickar budskap om att eleven själv kan och skall tänka, göra, fatta beslut. Här 

återfinns också sekvenser där läraren bollar över idéer till eleverna eller där 

lärare och elever är involverade i ett gemensamt ”spånande” kring den uppgift 

eleven håller på med. Läraren ställer frågor till eleverna som tycks tjäna till att 

de själva skall bli klara över sina tankegångar. Här återfinns också sekvenser där 

lärarna ”eldar på” eleverna liksom beröm riktat mot att stärka elevens tillförsikt 

att arbeta vidare samt påminnelser och uppmaningar om att uppmärksamma 

tidigare återkoppling. 
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En elev får en tydlig uppmaning att själv gå vidare i följande citat:  

/…/ Sitter man på livstid eller…? Tills man dör? Blir man bara vald en gång? Har man 

blivit vald eller sitter man där ändå eller? Hur funkar det? Ta reda på det! 
45

 

En elev som tycker att det är svårt att skriva får följande svar: ”ja, det är 

jättesvårt att beskriva och man måste tänka ett tag men allt kommer inte sådär 

skitenkelt”. Elever uppmanas att läsa artiklar de hittat, att ”klura lite”, att snacka 

med sin kompanjon eller att tänka vidare. 

Beröm förekommer vanligtvis som en avslutande kommentar i en 

återkopplingssekvens. Det kan vara i uppmuntrande kommentarer som ”du kan 

det här” eller ”jättebra fråga” eller bara ”kanon”, ”toppen”. 

Kritiska kommentarer förekommer mer sällan men i följande exempel får ett 

par elever bakläxa: ”Ni måste förbättra ert förslag för det här räcker inte”. 

Frågor där syftet tycks vara att hjälpa eleven att klargöra sina egna tankegångar 

förekommer. Det kan vara frågor om vad eleven vill göra, vilka val eleven har 

gjort inom ramen för sin uppgift eller uppmaningar om att redogöra för hur 

han/hon tänker. En elev som uttrycker förvirring kring uppgiften får frågan 

”Men vad skall du ta reda på? Vad är det som är intressant att veta?” 

Ett mönster som återkommer under observationslektionerna är att elever och 

lärare är involverade i ett gemensamt ”spånande” av idéer där eleverna är mer 

eller mindre aktiva men där läraren kommer med idéer och resonemang som 

för eleverna kan tjäna som en slags inspiration och som troligtvis också ger 

tillförsikt att arbeta vidare. Jag skulle vilja säga att dessa ”spånande” sekvenser 

förmedlar ett förhållningssätt där det inte handlar om att hitta rätt eller fel svar 

utan att eleven skall stimuleras att själv tänka vidare. Följande exempel inleds 

med att eleverna har svårigheter med att genomföra sin nyhetsanalys: 

Elev:  alltså vi tänkte gruppen som alltså friidrottsgruppen, alltså den grupp som 

åker till OS säger vi nu då, då är det ju att det är ju lätt att få bra resultat i 

gruppen, om dom dopar sig alltså, det kan ju vara en orsak att man vill att 

typ hela gruppen skall vinna allt, men alltså sen… körde vi lite fast. 

Lärare:  ja, eh, jag skulle kunna tänka mig såhär, finns det en kultur i det, finns det 

en kultur hos vissa idrottare, till exempel cyklister, att använda olika former 

av doping, är det någonting som… 

Elev:  som man skall göra där enligt… 

                                                     
45

 Denna sekvens förekommer även i ett resonemang om att återkopplingssekvenser kan innehålla 
flera aspekter (se s. 96). 
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Lärare: ja, precis, det är på det sättet som man gör det, litegrann kulturella delar 

sådär, grupptryck, socialisation. 

I ett annat exempel diskuteras elevernas stadsplaneidéer. Eleverna hade 

funderingar på hur breda vägar behövde vara och läraren ”spånar vidare”: 

Lärare: ni kan ju, dels utryckningsfordon, sen kan det finnas föreskrifter för brand 

och sådär också, idag är det ju moderna material i hus och sådär, för ni 

bygger en helt ny stad, eller? 

Elev: ja 

Lärare: precis, så då alltså det kan ju inte ligga precis kloss på heller kanske plus 

om man har för smala gator så blir det ju inget ljus så här års står ju solen 

så här lågt och då blir det helt murrigt liksom så att ni kan ju tänka lite så 

att om ni skall ha en huvudgata så tänk på var söder är och lite sånt kan ni 

ju fnura på om ni vill ha en ljus och trevlig stad. 

Uppgiften styrs och drivs av eleverna men läraren bidrar med idéer. Detta 

förhållningssätt tolkar jag som återkoppling med inriktning mot elevens 

självstyrning. 

Här förekommer även sekvenser där lärarna mer eller mindre explicit uppmanar 

eleverna att jobba på. De uppmanas att ”lägga på ett kol”, att ”sätta fart” eller 

att kasta sig över telefonerna eller ”inte sitta och vänta”. Det finns också 

exempel på återkoppling där läraren ger ett andrahandsalternativ om nu eleven 

skulle fastna. Ett exempel kan vara när läraren i en längre sekvens resonerat 

metodval med en elev som hade svårt att bestämma sig. Sekvensen avslutas 

med ”ja, klura på det några minuter sedan bara tar du något”. Läraren förmedlar 

att det är viktigt att hålla tempo. Ett annat sätt kan vara att läraren påminner om 

när uppgiften skall vara klar. 

Både och- 

De observerade lektionerna inrymmer många sekvenser som innehåller både 

lärprocessinriktad återkoppling och återkoppling riktad mot elevens 

självstyrning. Samma sekvens innehåller ofta flera aspekter. Sekvenser där 

eleven får en återkoppling som riktas mot begrepps- eller 

sammanhangsförståelse eller mot färdigheter ifråga om informationsinsamling 

kan ofta avslutas med en kommentar som är inriktad mot att eleven ”kan det 

här” eller kommer att hitta informationen. 

Sekvenser där eleven uppmanas att klargöra sina tankegångar kan i nästa skede 

innebära en återkoppling där lärprocessen ifråga om metod står i fokus. I 

följande sekvens uttrycker eleven osäkerhet om metod och får en viss 
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återkoppling på detta men läraren går vidare genom att fråga eleven hur hon 

tänkt sig. 

Elev: alltså jag vet inte riktigt vad jag skall välja och så… ohörbart… tror du att 

en GAP-analys är för svår, jag kanske får ta nåt som… 

Lärare: nej, jag tycker det låter bra med en GAP-analys. Berätta igen vad du 

tänkte göra. 

Elev:  sådär hållbar stadsutveckling med miljö… ur miljöperspektiv. 

Lärare: ja och en GAP innebär att man gör nån typ av jämförelse på något vis. 

Vad skulle du vilja jämföra? 

Elev: ja, då måste jag hitta nåt att jämföra, skall jag jämföra olika städer då 

eller…? 

Lärare: det kan man göra, absolut. 

Elev:  typ två olika 

Därefter följer en längre sekvens där läraren ”spånar” idéer samtidigt som hon 

använder de metodiska begreppen. Återkopplingen är dels inriktad mot den lärprocess 

som handlar om att lära sig att använda analysverktyget och dels att stärka elevens 

självstyrning genom att betona att det är elevens egna val som avgör hur uppgiften 

skall gestalta sig. 

Följande dialog handlar om vilka konsekvenser vinterns snökaos har fått.  

Lärare:  fortsätt då och tänk i samma tankekedja som vi har gjort där om inte folk 

vågar åka. 

Elev 1: dom kommer inte till jobbet. 

Lärare: då kommer dom inte till jobbet. 

Elev 2: då får dom inga pengar. 

Lärare: vad kan man tänka sig för alla dom som… tänk er alla sjuktransporter, 

ambulanser brandbilar, hur går det för dom? 

Elev 2: det kommer inte att gå bra. 

Lärare: och vad kan det få för konsekvenser. Fortsätt och tänk liksom spin-off 

litegrann på det där. 

Elev 1: det som är svårast är ju dom här tre grupperna, samhäll, grupp och 

individ. 

Lärare: men tänk samhälle och individ då, rikta in er på det först, vad får det för 

konsekvenser för individen att samhället, att det är snökaos, att tågen inte 

går, att tågen kommer för sent… 

Elev 2: dom kommer inte till jobbet, tjänar inga pengar, kan inte försörja sina barn. 

Elev 1: alltså vad kan det vara för åtgärder om det skulle vara dåligt underlag? 

Lärare: vad skulle det kunna vara? 

Elev 2: stänga av bron… 
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Lärarens återkoppling innehåller ett fokus på metoden men också ett frågande 

och ett ”spånande” där syftet tycks vara att få igång elevernas egna tankar kring 

det fenomen som står i fokus för deras analys. Sekvensen innehåller således 

både återkoppling med process i fokus och återkoppling med elevens 

självstyrning i fokus enligt min tolkning. 

Ett ytterligare exempel är den sekvens som jag presenterat ovan i kategorin 

”elevens självstyrning i fokus”. Läraren säger: ”/…/ Sitter man på livstid 

eller…? Tills man dör? Blir man bara vald en gång? Har man blivit vald eller 

sitter man där ändå eller? Hur funkar det? Ta reda på det!” Min klassificering 

grundar sig här på den tonvikt som i den inspelade sekvensen låg på den 

uppmaningen i slutet att eleven skall ta reda på detta själv. De frågor hon ställer 

innan detta tydliga avstamp mot elevens självstyrning är att betrakta som frågor 

med inriktning mot en sammanhangsförståelse ifråga om hur en statschef kan 

komma till makten vilket snarare hör hemma i kategorin ”lärprocess i fokus”. 

Även denna sekvens kan betraktas som innehållande flera aspekter. 

Sammanfattning 

Hos två av lärarna arbetade eleverna med större, självständiga uppgifter och hos 

den tredje med en mindre uppgift. Uppgifterna innebar möjligheter till egna val 

och hade, i större eller mindre utsträckning, ett fokus på samhällsvetenskaplig 

metod. 

I lärarnas beskrivning av sin egen roll framkommer att den kan vara både 

kontrollerande och stimulerande och återkopplingen sägs variera beroende på 

vilken elev den ges till. Svårigheter som beskrivs är att ställa rätt frågor och att 

hantera osjälvständighet hos eleverna. Uppfattningen finns att eleverna 

uppfattar denna återkoppling som frikopplad från den bedömning som ligger 

till grund för betygssättningen vilket den också sägs kunna vara utifrån lärarens 

perspektiv. Uttryck för uppfattningen att eleverna använder den återkoppling 

som ges i detta sammanhang framkommer i intervjuerna. 

Återkopplingen under elevers arbetsprocess är mestadels inriktad mot elevens 

lärprocess och elevens självstyrning. Uppgiftsrelaterad återkoppling 

förekommer men återkoppling inom kategorin ”betyg i fokus” saknas nästan 

helt under de observerade lektionerna. I interaktionen mellan lärare och elev 

förekom ofta både återkoppling med lärprocess i fokus och återkoppling med 

elevens självstyrning i fokus i samma samtalssekvenser. 
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5.6 Sammanfattning av återkopplingens karaktär och variation i olika 

sammanhang 

I Tabell 2 tydliggörs de skillnader mellan återkoppling i olika sammanhang som 

beskrivits ovan. De återkopplingskategorier som markerats med kryss i tabellen 

representerar den karaktär som visat sig vara mest utmärkande för 

återkopplingen i respektive sammanhang. Jag väljer här att avstå ifrån att 

kvantifiera då jag menar att det kan leda till felaktiga slutsatser då en kvalitativ 

bedömning gjorts. Det skulle vara svårt att hitta en begriplig enhet för 

kvantifiering då det i materialet dels finns skriftlig återkoppling, ibland 

bestående av väldigt korta utsagor som upprepas många gånger och dels finns 

långa samtalssekvenser. Min bedömning av vilken eller vilka kategorier som 

dominerar återkopplingen i skilda sammanhang har givetvis i viss mån sin 

grund i hur mycket av återkopplingen som hamnat i respektive kategori men 

också i en samlad bedömning av vad jag uppfattat att lärarna lagt tonvikt på vid 

givandet av återkopplingen i respektive sammanhang. 

Tabell 2. Sammanställning över återkopplingens karaktär och variation utifrån återkopplingens 

sammanhang. 

 

Sammanhang 

 

Uppgift 

 

Betyg 

Lär-

process 

Själv- 

styrning 

Skriftliga prov X X   

Skriftliga uppgifter X X (X)  

Loggbok   X X 

Återlämningssamtal  X X  

Elevers arbetsprocess   X X 

Karaktären på återkopplingen uppvisade skillnader mellan de olika 

sammanhang som har undersökts. Återkoppling med uppgift i fokus 46  var 

framträdande vid skriftliga prov och skriftliga uppgifter men spelade en mer 

                                                     
46

 Återkopplingen är inriktad mot att förmedla om en lösning är rätt eller fel eller att korrigera en 
felaktig lösning. Mer eller annan information efterfrågas i elevens lösning. Den kan vara inriktad på 
noggrannhet, prydlighet eller beteende och den är sällan generaliserbar till andra uppgifter. 
Återkoppling av denna karaktär kan beskrivas som ytinriktad och tar fasta på ”innehav” av kunskap. 
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undanskymd roll i övriga sammanhang. Vid de skriftliga proven och de 

skriftliga uppgifterna var även kategorin ”betyg i fokus”47 framträdande liksom 

under återlämningssamtalen. Den kategorin saknades i loggboken och var 

mycket ovanlig under elevers arbetsprocess. Återkoppling inriktad mot 

lärprocess48 hade viss tonvikt för ett par av lärarna vid skriftliga uppgifter men 

var mer utmärkande i loggbok, vid återlämningssamtal och under elevers 

arbetsprocess. Återkoppling med elevens självstyrning i fokus 49  var 

framträdande i loggbok och under elevers arbetsprocess. 

Jag kommer i kapitel 7 att diskutera och pröva möjliga förklaringar till de 

skillnader i återkopplingspraxis i olika sammanhang som framkommit. 

  

                                                     
47

 Återkoppling i denna kategori återspeglar ett postscript-synsätt. Den markerar avslutning och har 
ofta karaktären av att sammanfatta vad som uppnåtts ifråga om både styrkor och svagheter i elevens 
lösning. Betygssättning i form av betygsbokstäver eller liknande omdömen liksom utsagor som 
legitimerar betygssättning återfinns i denna kategori. Återkopplingen kan innefatta jämförelse med 
kriterier eller ideal. 

48
 Återkopplingen är inriktad på nästa steg i lärprocessen. Det kan handla om att komma vidare med 

begreppsförståelse eller förståelse av sammanhang eller det kan handla om att utveckla färdigheter. 
Denna återkoppling är generaliserbar till andra uppgifter.  

49
 Återkopplingen är inriktad mot att stärka elevens tilltro till sig själv som lärande och elevens 

förmåga att både värdera sig själv och att styra och driva på sin egen arbetsprocess. Kategorin 
innefattar uppmaning att söka återkoppling och att beakta tidigare återkoppling liksom uppmaning till 
metakognition. 
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6 Återkopplingens villkor 

I föregående avsnitt beskrevs återkopplingens karaktär och variation och lärares 

tal om återkoppling i olika sammanhang. I följande kapitel har de 

verksamhetsteoretiska begreppen ”regler” och ”arbetsdelning” använts för att 

få syn på villkor som präglar ämnesklassrummet och som påverkar hur 

återkoppling ges och, menar jag, vilka möjligheter som finns att förändra 

återkopplingen (se 3.2 Analytiska begrepp i denna studie s. 38-40 och 4.5 Analys av 

återkopplingens villkor s. 56-57). 

De ”regler” och den ”arbetsdelning” jag kunnat urskilja presenteras nedan i 

sammansatta beskrivningar grundade i intervjuer, observationer och 

dokument.50 Jag vill betona att jag inte gör anspråk på att ha funnit alla de 

villkor som skulle kunna tänkas påverka återkopplingens karaktär. 

6.1 Regler i ämnesklassrummet som villkor för återkoppling 

Ur intervjuer och fältanteckningar har jag kunnat urskilja ett antal 

förutsättningar och förhållningssätt som jag betraktar som regler, normer, 

traditioner eller konventioner i ämnesklassrummet. I nedanstående 

framställning har jag valt att presentera dessa under de tre rubrikerna Om 

återkopplingens syfte och karaktär, Om regler för betygssättning och Om ämne och kurs. 

Framställningen avslutas med en sammanfattning. 

6.1.1 Om återkopplingens syfte och karaktär 

Återkoppling skall ge ett avstamp 

Återkoppling betraktas som del i en lärprocess och ges för att eleverna skall 

förbättra sina kunskaper eller färdigheter. Lärare ger återkoppling för att hjälpa 

eleven att nå sina mål och för att påverka elevens utveckling inom ämnet. 

Återkoppling innebär lärtillfällen för eleverna. Genom att ta reda på vilket 

målbetyg eleven har kan läraren avpassa sin återkoppling så att elevens 

möjligheter att nå sina mål stärks (FI, II 1,2,3,4,5, FA 3,4,5,6,7,9, 11). 

                                                     
50 

De källanvisningar som finns i anslutning till beskrivningarna skall tolkas så att i en intervju eller en 
fältanteckning finns minst 1 utsaga/notering som underlag för beskrivningen. De beskrivningar som 
görs är att betrakta som renodlingar vilket betyder att de kan finnas men inte behöver finnas i sin 
helhet hos någon enskild lärare. De har ändå sin grund i förhållningssätt och/eller förhållanden jag 
kunnat urskilja under mitt fältarbete hos fem lärare. FI=Fokusgruppsintervju, II=Individuell intervju, 
FA=fältanteckning, O=observationstranskript/ljudfil. Dokument=de skriftliga elevarbeten som 
insamlats (se Bilaga VI för en översikt över benämningar). 
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Återkoppling skall motivera betyg 

Återkoppling ges för att motivera betyg på examinationsuppgifter. Det är 

viktigt att eleven förstår motiven till det betyg den fått på uppgiften så att 

eleven ges möjligheter att utveckla de ev. brister som gjort att denne/denna inte 

fått högre betyg. Att använda kriterierna när uppgiften återlämnas är ett sätt att 

skapa transparens i bedömningen. 

Det är också viktigt för läraren att eleven förstår och accepterar det betyg som 

är satt på uppgiften i annat fall kan det uppstå problem för läraren i form av en 

konflikt med elev och/eller föräldrar. Detta kan vara en anledning att ta reda på 

elevens målbetyg. Läraren kan förhålla sig till detta vilket skapar en trygghet 

inför risken att råka i konflikt med en elev om betyget (FI, II 1,2,3,4,5, FA 

1,2,6,7,12). 

Återkoppling präglas av berömmarkultur 

Återkoppling bör innehålla beröm och uppmuntran. Positiv återkoppling är bra 

för elever och det är viktigt att hitta något att berömma. Tyngdpunkten i 

återkopplingen bör bestå i att lyfta fram det som eleven gjort bra. Positiv 

återkoppling bör inleda och avsluta exempelvis ett återlämningssamtal. Elever 

skall helst inte bli besvikna. 

Lärare är bra på att uppmuntra men mindre bra på att kritisera elevers 

prestationer. Kritik lindas in och svaga prestationer slätas över och det är inte 

accepterat i skolan att vara alltför kritisk emot eleverna. Svaga prestationer 

betraktas som en skam som behandlas diskret (FI, II 1,2,3,4,5, FA 1,2,5,6,11). 

Återkoppling skall vara tydlig 

Det är viktigt att återkopplingen är tydlig för eleven efter att en examination har 

genomförts. Tydlighet i återkoppling kan uppnås genom betyg på uppgifter, 

plus eller minus efter betygsbokstav, mallar, tablåer, matriser, poäng eller mål 

och kriterier på uppgifter. Tydlighet kan också uppnås genom fylliga 

textkommentarer. Tydlighet är viktig både för att eleven skall kunna använda 

återkopplingen som ett avstamp och för att eleven skall förstå motivet till att 

den fått ett visst betyg på en uppgift d.v.s. för att göra bedömningen 

transparent för eleven (FI, II 2,3,4,5, FA 1,2,6,7,11). 

En iakttagelse baserad på de insamlade dokumenten i form av skrivningar och 

inlämnade uppgifter är att de skrivna kommentarerna kan vara svårlästa vilket 

kan tolkas som motsägelsefullt mot normen om återkopplingens tydlighet. Vid 
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ett par av observationerna när skrivningar återlämnades fick eleverna väldigt 

kort tid på sig att läsa igenom de kommentarer som läraren skrivit (FA 1,12, 

dokument). 

Återkoppling skall vara individanpassad  

Återkoppling skiljer sig åt beroende på vilken elev den ges till. Variationen kan 

bero på vilken relation läraren har till eleven. Det kan handla om hur väl läraren 

känner eleven eller hur kommunikationen mellan lärare och elever fungerar. 

Elevens prestationsnivå har betydelse för vilken återkoppling som ges liksom 

elevens inställning till ämnet och elevens behov (II 1, 2, 3). 

Återkoppling som enskild lärarverksamhet 

Återkopplingsgivande betraktas som varje lärares ensak. Det finns ingen 

gemensam skolpolicy för hur återkoppling skall ges men det förekom ett visst 

samarbete mellan ämneskollegor som inbegrep återkopplingspraxis vid några 

moment vid en av skolorna (II 1,2,3,4,5). 

6.1.2 Om regler för betygssättning 

Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de kunskapsmål som 

uttrycks i kursplanen för respektive kurs och som definieras i betygskriterier 

(Lpf94:15). 

I ett mål och kunskapsrelaterat betygssystem görs en värdering av 

studieresultaten i förhållande till preciserade kunskaps- och färdighetsmål. 

Dessa mål finns framskrivna i kursplanerna och skillnader i kvaliteter uttrycks 

genom betygskriterier. I intervjuer och fältanteckningar framträder skilda 

förhållningssätt till den målrelaterade principen.  

Både kriterierelaterade och normrelaterade förhållningssätt 

a) Kriterierna betraktas som tydliga och möjliga att tolka. Elevens 

utveckling skall ske i förhållande till betygskriterierna. Lärarens mål bör 

vara att eleverna skall utvecklas och därmed att betygsnivån skall stiga. 

Läraren tar reda på elevens målbetyg för att eleven skall skaffa sig en 

målbild att arbeta fram emot. Det är viktigt att målen är tydliga om 

eleven skall kunna bli delaktig i bedömningen. 

b) Kriterierna är otydliga och svåra att tolka. Ett normrelaterat tänkesätt 

används för att hantera betygssättning. Poänggränser med utgångspunkt 

i procentsatser används för att ange gränser för betyg. Resonemang förs 
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om hur troligt det är att den klass man har avviker från en normalkurva 

när det gäller prestationer (FI, II 1,2,3,4,5, FA 1,2,3,6,7,10,12). 

Rättvisa och likvärdiga betyg, strategier och förhållningssätt 

Slutbetyget har med andra ord rättsverkningar för eleven och det finns ytterst 

begränsade möjligheter att ändra på ett slutbetyg. Det är därför viktigt att 

bestämmelserna om bedömning och betyg tillämpas på ett likvärdigt och rättssäkert 

sätt (Skolverket 2009:2). 

I strävan efter rättvisa och likvärdighet kan skilda strategier användas 

exempelvis att använda alias så att bedömningen avpersonifieras eller att 

använda bedömningsmatriser, rättningsmallar eller poänggränser. Betyg kan 

jämföras mellan lärare i olika ämnen.  

Om vissa elever får mer hjälp av läraren med en uppgift än andra finns risk för 

att betyget inte blir rättvist. För att ett betyg skall vara rättvist bör eleverna ha 

lika lång tid på sig för att klara av ett moment. Orättvisa kan uppstå om 

skrivningar sprids mellan elever som har skrivningen vid olika tillfällen. Läraren 

han ha förutfattade meningar om en elev vilket ger en orättvis bedömning av en 

examination. Elever som fuskar är ett hot mot principen om rättvisa och 

likvärdiga betyg om inte fusket uppdagas (FI, II 1, 4, FA 1,2,7). 

6.1.3 Om ämnet samhällskunskap och kursen Samhällskunskap A 

Arbetstid/kurstid 

Den tid lärare har till sitt förfogande för att genomföra kursen liksom den 

stoffträngsel som upplevs prägla kursen Samhällskunskap A påverkar 

möjligheten att ge återkoppling i den utsträckning läraren önskar. 

Betygssättning tar mycket tid men att ge betyg efter en avklarad examination 

spar tid på det sättet att om eleven skulle ha fått lika tydlig återkoppling utan att 

ha fått ett betygsbesked skulle detta ha tagit längre tid än att ge ett betyg. 

Det är inte möjligt att ha återlämningssamtal efter varje avslutad examination på 

grund av tidsbrist. Det är också svårt att hinna göra eleven delaktig i 

bedömningen. Tidbristen gör det svårt att hantera elevernas krav på att få 

komplettera eller göra om en uppgift när eleven inte är nöjd med det betyg den 

fått på uppgiften (FI, II 2,3,4,5). 
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Momentbedömning i Samhällskunskap A 

Kursen delas upp i moment bestående av skilda arbetsområden som examineras 

och bedöms, exempelvis momenten massmedia, statsskick eller ekonomi. 

Momenten får karaktären av fristående enheter. Eleverna förväntar sig ett 

betygsbesked efter avklarat moment och betraktar examinationen som en 

avslutning. Detta gör den återkoppling som ges på examinationerna mindre 

intressant för eleverna. Det sker ingen uppföljning under nästa moment på den 

återkoppling som givits på examinationerna. 

Om en elev inte klarat en examination kan den få tillfälle att göra om den. Detta 

betraktas dock inte alltid som en rättighet för eleven. Läraren kan anse att 

eleven haft sin chans när momentet är avslutat (FI, II 1,2,3,4,5, FA 

1,2,6,7,8,9,10,11,12,13). 

Ämnets karaktär och innehållsliga fokus 

I samhällskunskap är det viktigt att eleverna utvecklar ett självständigt tänkande. 

Ämneskunskapen handlar inte om att kunna rabbla fakta utan undervisningen 

bör präglas av diskussion, reflektion och bearbetning. Öppna frågor är viktiga 

för att sätta igång elevernas tankeprocesser. Lärarens uppgift är att 

problematisera och utmana och detta påverkar vilken återkoppling som ges. 

Det är viktigt att eleverna lär sig att tänka kritiskt. Ämnet passar inte för att 

tentera eller för att läsa på distans på grund av sin karaktär (FI, II 1,2,3,4,5, FA 

2,3,4,5,6,7,8,9,11,12). 

Det innehållsliga fokus som framträder i lärarnas återkoppling och tal om 

återkoppling kan sammanfattningsvis beskrivas som begreppsförståelse, 

förståelse av analysmodell, vetenskapligt förhållningssätt, källkritiskt 

förhållningssätt och reflektion/värdering. 

Med begreppsförståelse avses ett kunnande där samhällsvetenskapliga begrepp 

från olika stoffområden studeras. Begrepp som maktdelning, demokrati, 

mänskliga rättigheter, stat, medborgare, socialisation, inflation, feminism etc. 

Ett ideal framträder som handlar om att eleven skall kunna förstå och använda 

begreppen och sätta dem i sammanhang. 

Den samhällsvetenskapliga analysmodellen präglar resonemang i 

undervisningen hos lärarna och modellen används även av eleverna i 

arbetsuppgifter hos flera av lärarna. Modellen innefattar begreppen fenomen, 

orsaker, konsekvenser och åtgärder på individ-, grupp- och samhällsnivå och 
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det förhållningssätt som modellen representerar framstår som viktigt att tillägna 

sig. 

Ett kunnande som framträder som centralt är att eleven självständigt skall 

kunna formulera en problemställning med en tydlig avgränsning och med hjälp 

av en vald metod kunna författa en text där han/hon kommer fram till en 

slutsats. Eleverna skall självständigt söka, bearbeta och kritiskt granska de källor 

han/hon använder och i den färdiga texten skall referenser finnas. 

Att utveckla ett källkritiskt förhållningssätt framstår som en viktig kunskap i 

samhällskunskap. Det kan handla om den ”vetenskapliga” träning som beskrevs 

ovan men vikten av det källkritiska förhållningssättet framträder även i relation 

till aktualiteter och massmedier. 

Eleverna uppmanas att utveckla resonemang och att reflektera över 

samhällsfrågor. Att ta ställning och göra egna värderingar framstår som viktigt 

liksom att motivera och argumentera för egna ställningstaganden på ett utförligt 

sätt (O 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, dokument 51). 

Sammanfattning 

De normer, traditioner eller konventioner om återkoppling som jag kunnat 

urskilja är att återkopplingen skall ge ett avstamp i lärprocessen, att den skall 

motivera betyg, vara tydlig och individanpassad. Återkoppling bör vara 

uppmuntrande och berömmande. Den enskilde läraren styr själv över hur 

han/hon ger återkoppling till eleverna. 

När det gäller betygssättning framträder normer präglade av såväl 

kriterierelaterat som normrelaterat förhållningssätt. Skilda strategier används för 

att uppnå likvärdighet i bedömningen. Att alla elever behandlas lika och får 

samma förutsättningar framstår som viktigt ifråga om examinationer. 

Kursen Samhällskunskap A beskrivs som präglad av stoffträngsel där det är 

svårt att hinna med återkoppling i den utsträckning läraren önskar. Kursen delas 

upp i moment där examination betraktas som en avslutning och där den 

återkoppling som ges inte tas tillvara av eleverna. 

                                                     
51

 Med dokument åsyftas här den klassificerade återkopplingen från de dokument som används i 
kapitel 5. Jag har försökt att urskilja det kunnande i samhällskunskap som framstår som mest 
centralt och som därmed framträder många gånger och, i varierad utsträckning, hos alla fem lärare. 
Förutom dokument har även observationstranskript och (i de fall sådana inte finns) ljudfiler används 
för att söka urskilja det kunnande som framstår som centralt. 
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Ämnet samhällskunskap präglas av en inriktning mot kritiskt och självständigt 

tänkande och öppna frågor. Det innehållsliga fokus som framträder i lärarnas 

återkoppling och tal om återkoppling kan sammanfattningsvis beskrivas som 

begreppsförståelse och begreppsanvändning, förståelse och brukande av 

analysmodell, vetenskapligt och källkritiskt förhållningssätt samt 

reflektion/värdering. 

6.2 Arbetsdelning i ämnesklassrummet som villkor för återkoppling 

Ur intervjuer och fältanteckningar har jag kunnat urskilja förhållningssätt som 

jag betraktar som uttryck för den arbetsdelning som präglar ämnesklassrummet. 

I nedanstående framställning har jag valt att presentera dessa under de fyra 

rubrikerna Om lärande och skapande av förutsättningar för lärande, Om att ge och ta emot 

återkoppling, Om tolkning av mål och ramar samt Om bedömning och examination. 

6.2.1 Om lärande och skapande av förutsättningar för lärande 

Elever lär och utvecklas i ämnet. De ”rustas” i ämnesklassrummet genom att få 

med sig kunskap och färdigheter som de behöver i framtiden. De lär också av 

varandra. De bör få tillfälle att lära mer innan de behöver göra om en 

examination. Återkoppling på examinationsuppgifter skall användas för att 

stödja elevens lärande (FI, II 1,2,3, FA 3,4,5,6,7,8,9,11). 

Läraren är en pådrivare eller coach som får elever att klättra mot sitt mål i 

kursen. Han/hon underlättar för eleven, sporrar och fungerar som bollplank. 

Läraren lösgör om eleven fastnat och får igång elever. Läraren problematiserar 

och provocerar i syfte att få elever att tänka och frågar för att försäkra sig om 

att eleven förstått. Läraren är en handledare (FI, II 1,2,3,4,5, FA 

2,3,4,5,6,8,9,11). 

6.2.2 Om att ge och ta emot återkoppling 

Under arbetsprocess och efter examination ger läraren besked till elev om 

någon aspekt av hans eller hennes prestation eller förståelse. Eftersom 

återkoppling baseras på en bedömning av prestation eller förståelse är det 

företrädesvis läraren som ger återkopplingen. Återkoppling från andra elever är 

särskilt svårt i samhällskunskap eftersom personliga värderingar kommer in 

vilket kan göra att elever tar illa vid sig av återkopplingen. Elever vågar inte 
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alltid säga vad de tycker om andra elevers prestationer. Det kan vara 

organisatoriskt svårt att låta elever ge återkoppling på varandras skriftliga 

arbetsuppgifter (FI). 

Återkoppling som ges under arbetsprocess används av eleven i högre 

utsträckning än återkoppling som ges efter examination. När elever tar egna 

initiativ för att få återkoppling använder de återkopplingen. Elever som är 

engagerade i skolarbetet använder återkopplingen. 

När elever inte ser skolarbete som en lärprocess eller när de inte vill utvecklas 

använder de inte återkopplingen. De släpper inte in läraren i processen utan 

jagar betyg mer än kunskaper för livet. Elever som inte tar ansvar använder inte 

återkopplingen. De bryr sig inte om kommentarer och är inte intresserade av 

vad som kan förbättras ifråga om deras prestation eller förståelse. De är lata och 

sköter sig inte. 

En god relation med eleven är viktig ifråga om huruvida eleven använder 

återkopplingen eller inte (FI, II 1,2,3,4,5). 

Eleverna fick kort tid på sig att läsa kommentarer när de fick tillbaka 

skrivningar eller skriftliga arbeten. Vid ett par av observationerna insamlades 

skrivningar och skriftliga arbeten efter att eleven fått se dem för att endera 

behållas av läraren eller delas ut senare (FA 1,7,12). 

6.2.3 Om tolkning av mål och ramar 

Lärare förklarar mål och betygskriterier för elever utifrån sin tolkning. Läraren 

sätter upp ramar för verksamheten i klassrummet som elever skall förstå (FI, II 

1,4,5, FA 1,2,3,6,9,11). 

Elever förstår inte alltid mål och betygskriterier Det märks genom att de frågar 

”fel saker” exempelvis hur stor mängd fakta som skall skrivas eller om de svarat 

rätt. Missförstånd kan uppstå när lärares återkoppling till elev inte ges med 

utgångspunkt från elevens målbetyg. Eleven försöker ta reda på vad läraren ”är 

ute efter”. Den första examinationen i kursen är ett tillfälle när eleven tolkar 

lärarens tolkning av kursens mål inför framtida examinationer (FI, FA 1, 2,6,7). 
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6.2.4 Om bedömning och examination 

Läraren rättar och bedömer elevers prestationer på examinationsuppgifter. 

Elever har inte kompetens att bedöma och det är inte deras uppgift. 

Examinationsuppgifterna skall användas av läraren vid betygssättning. Läraren 

har en kontrollerande funktion eftersom elever kan försöka fuska. 

Elever väljer betygsnivå att sträva emot dels när det gäller kursen som helhet 

men ibland också vid enskild examination. Vissa elever är väldigt inriktade på 

att erhålla ett visst betyg, de är ”betygsfixerade”. Examinationer innebär 

förväntningar om att lyckas som kan uppfyllas eller vara en källa till besvikelse 

för eleven. 

Bedömning beskrivs bl.a. i termer av ett betyg på prov eller andra 

examinationsuppgifter. Läraren betraktas som en domare som dömer och 

förmedlar resultat. Eleven är ofta spänd eller nervös inför resultatet och kan 

ibland gå i försvarsställning när resultatet meddelas. 

Om en elev inte presterar godkänt på en examination kan den behöva göras 

om. Läraren har att hantera om en elev ifrågasätter bedömningen och kan då 

tillstyrka eller avslå en förändrad bedömning eller möjlighet till komplettering 

(FI, II 1,2,3,4,5, FA 1,2,6,7,9,10,11,12). 

Sammanfattning 

Den arbetsdelning jag har kunnat urskilja i ämnesklassrummet visar att elevens 

uppgift är att lära och utvecklas. Läraren skapar förutsättningar för och fungerar 

som pådrivare under elevens lärprocess. Eleven är mottagare av den 

återkoppling som ges av läraren. Återkopplingen kommer till användning i 

varierad omfattning beroende på i vilket sammanhang den ges och på elevens 

eget förhållningssätt till lärande och studier. Läraren tolkar och förmedlar mål 

och ramar för verksamheten till eleven. Eleven tolkar läraren och kan ha svårt 

att förstå mål och kriterier. Elever examineras och läraren bedömer, 

betygssätter och förmedlar resultat. 
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7 Återkoppling – ett flerstämmigt redskap 

I följande avsnitt kommer studiens slutsatser att sammanfattas och diskuteras. I 

avsnittet prövas möjliga förklaringar till den återkoppling som studerats med 

utgångspunkt i tidigare forskning och i de villkor i form av ”regler” och 

”arbetsdelning” som jag kunnat urskilja i ämnesklassrummet.  

7.1 Uppgift, bildningsteori och bedömningsdiskurs 

Den återkopplingspraxis som beskrivits i kapitel 5 uppvisar en tydlig variation 

mellan de olika sammanhang som studerats. I Tabell 2 på s. 97 kan konstateras 

att den återkoppling som gavs vid skriftliga prov och skriftliga uppgifter 

dominerades av återkoppling med ”uppgift i fokus” och ”betyg i fokus”. 

Återkoppling med fokus mot lärprocess var mer framträdande vid de skriftliga 

uppgifterna än vid de skriftliga proven. I loggboken var återkoppling riktad mot 

elevens lärprocess och självstyrning mest framträdande. Vid 

återlämningssamtalen dominerade återkoppling riktad mot betyg och lärprocess 

medan återkoppling riktad mot lärprocess och elevens självstyrning var mest 

framträdande under elevers arbetsprocess.  

Tidigare forskning har visat att återkoppling riktad mot elevens lärprocess eller 

självstyrning är den återkoppling som har störst effekt för att stödja elevens 

lärande. Återkoppling riktad mot uppgift har en svagare effekt men en viktig 

funktion i kombination med återkoppling riktad mot lärprocess eller 

självstyrning. Återkoppling med fokus på betyg har ingen, eller möjligen 

negativ, effekt på lärande (Hattie & Timperley 2007; Björklund Boistrup 2010). 

Mot bakgrund av denna forskning skulle man kunna åskådliggöra de 

sammanhang jag studerat med hjälp av nedanstående figur.  

Figur 2. Översikt över den återkoppling som var mest framträdande i fem olika sammanhang 

klassificerad i fyra kategorier. 
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7.1.1 Uppgiftens karaktär 

Enligt Dysthe (2003) påverkar bedömningsformerna både undervisning och 

lärande samtidigt som den undervisning som genomförs sätter gränser både för 

vilka bedömningsformer som blir möjliga och vad som blir möjligt att lära. Den 

variation som kan konstateras mellan de olika sammanhang jag studerat stödjer 

tesen att formativ återkoppling börjar med planering av undervisningens 

innehåll (Wiliam 2010). Det har betydelse vad man gör i klassrummet för hur 

återkopplingen gestaltar sig. Uppgifter av öppen karaktär där problemlösning 

eller analys står i fokus, uppgifter som kan lösas på olika sätt och uppgifter av 

realistisk karaktär är exempel på uppgifter som ger goda möjligheter till 

formativ återkoppling (Wiggins 1998; Weeden & Lampert 2006; Black et al. 

2003). 

En jämförelse kan göras mellan skriftliga prov och skriftliga uppgifter där 

återkopplingen i bägge dessa sammanhang riktade fokus mot uppgift och betyg 

men där återkoppling riktad mot lärprocess återfanns i högre utsträckning ifråga 

om de skriftliga uppgifterna. De skriftliga proven uppvisade variation ifråga om 

karaktären på frågor och uppgifter och där fanns både slutna frågor och frågor 

inriktade på resonemang och analys liksom frågor med färdiga svarsalternativ. 

De skriftliga uppgifterna uppvisade mer enhetliga drag i den meningen att de 

alla var uppgifter som kunde lösas på olika sätt och där eleven förväntades göra 

egna val inom ramen för uppgiften. Man kan dock konstatera att likheterna är 

större än skillnaderna när det gäller den återkoppling som gavs i dessa två 

sammanhang, kategorierna ”uppgift i fokus” och ”betyg i fokus” var 

framträdande både när det gällde skriftliga prov och skriftliga uppgifter. 

Skillnaden blir däremot tydlig när det gäller loggboken som kan sägas vara en 

uppgift av en helt annan karaktär. Man kan se loggboken som ett verktyg som 

konstruerats av läraren för att fungera som ett stöd i elevens arbetsprocess. I 

loggboken gavs skriftlig återkoppling med tydlig inriktning mot lärprocess och 

självstyrning. Jag uppfattar att loggboken används som budbärare mellan 

läraren och eleven, med den skriftliga uppgiften i centrum av 

kommunikationen. Loggboken i sig uppfattas inte som examinerande utan den 

är en stödstruktur i arbetet med den examinerande uppgiften. Detta kan vara en 

förklaring till att återkopplingen i loggboken så tydligt skiljde sig från 

återkopplingen på de övriga skriftliga uppgifterna. 

En annan skillnad är loggbokens karaktär av pågående uppgift till skillnad från 

både de skriftliga proven och de skriftliga uppgifterna där återkopplingen gavs 
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när uppgiften avslutats. Lärarna i min studie uppfattade att eleverna tog tillvara 

återkopplingen i högre utsträckning när den gavs under arbetsprocessen än när 

den gavs i samband med en bedömd examination och det finns utsagor i 

materialet som kan tolkas som att både lärarens och elevens inställning till 

återkopplingen skiljde sig åt om man uppfattade sammanhanget som 

examinerande eller inte. Denna iakttagelse stämmer väl överens med tidigare 

forskning (se Black & Wiliam 1998; Svingby-Jönsson 2006; Gioka 2008; 

Jönsson 2010). 

Även under elevers arbetsprocess dominerade återkoppling med fokus på 

lärprocess och elevens självstyrning. De uppgifter som eleverna arbetade med 

under dessa arbetspass hade alla tre ett fokus på jämförelse och/eller analys av 

olika företeelser. Mot bakgrund av forskning som visar att uppgifter med öppna 

frågor och många möjliga lösningar gör det lättare att utveckla formativ 

bedömning (Black et al. 2003) och därmed ge återkoppling av formativ karaktär 

menar jag att en möjlig delförklaring till att återkopplingen ser olika ut i olika 

sammanhang kan vara att karaktären på elevuppgifterna varierar mellan olika 

sammanhang och att detta, i viss mån, styr möjligheten att ge återkoppling 

under arbetsprocessens gång. 

7.1.2 Både materiell och formell bildningsteori 

Man skulle kunna se den variation ifråga om uppgifter som finns i materialet 

som uttryck för både materiell och formell bildningsteori. I skrivningarna fanns 

en variation där ett tydligt faktavetande i form av frågor av rätt/fel-karaktär 

återfanns men även uppgifter där förmågor efterfrågades. I loggboken var det 

mycket tydligt att återkopplingen riktades mot att stärka förmågor. 

Den variation som kan urskiljas ifråga om hur uppgifter är konstruerade kan 

kopplas till de bilder av ämnet som framträder i mitt material. Liksom i tidigare 

forskning (Bronäs & Selander 2002; Vernersson 1999; Englund 1997; Olsson 

2009) är det en inte helt entydig bild som framträder.  

Å ena sidan beskriver lärarna kursen Samhällskunskap A som präglad av 

stoffträngsel där tidsbrist pekas ut som en faktor av avgörande betydelse för hur 

återkopplingen gestaltar sig. Att ge ett betyg efter en examination kan betraktas 

som tidsbesparande jämfört med att ge återkoppling på annat sätt. Det beskrivs 

som svårt att hinna med allt som kursen bör omfatta. Kursen beskrivs bestå av 

ett antal moment, och av de rubriker som nämns att döma så är det stoffet eller 

sakområdet som står i förgrunden vid indelningen i moment. Det talas om 
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demokrati, statsskick, ideologier, ekonomi, massmedia och sociala frågor. Detta 

skickar signaler om ett ämne som snarare präglas av materiell än formell 

bildningssyn. I den återkoppling som gavs representerar begreppsförståelse och 

begreppsanvändning den återkoppling där ett specifikt stoffinnehåll framstår 

som centralt. 

Å andra sidan beskrivs ämnet som ett ämne som bör präglas av diskussion och 

reflektion och där en utveckling av elevens självständiga och kritiska tänkande 

lyfts fram. I linje med detta sätt att beskriva ämnet ligger den återkoppling vars 

innehållsliga fokus består av att stärka elevens förmåga att använda sig av 

analysmodellen, att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt och 

att utveckla sin förmåga till reflektion och värdering. 

Möjligen kan skillnader i bildningssyn urskiljas beroende på vilken uppgift 

eleverna har att utföra. Ett antagande skulle kunna vara att vid de skrivningar 

som genomförs läggs större vikt vid ämneskunskaper med utgångspunkt från 

materiell bildningsteori där alla elever svarar på i princip samma frågor och där 

inslag finns av att ett tydligt faktavetande efterfrågas medan det vid skriftliga 

uppgifter och under lektionsarbete pågår en verksamhet där elevens utveckling 

av ämnesspecifika färdigheter får ett större fokus. 

Black & Wiliam (Black et al. 2003; 2006b; 2009) menar att den bildningssyn som 

präglar ämnet har betydelse för hur den formativa bedömningen utformas och 

menar att en god jordmån finns när lärandet i ämnet betraktas som en process 

och när uppgifter kan lösas på olika sätt. I mitt material finns gott om exempel 

på den typ av öppna uppgifter som bäddar för den formativa återkopplingen. 

Den återkoppling som återfinns i loggboken och under elevers arbetsprocess 

menar jag är exempel på hur återkoppling med elevens lärprocess och 

självstyrning i fokus ges i samhällskunskapsklassrummet, åtminstone i vissa 

sammanhang. 

7.1.3 Både summativ och formativ diskurs 

Skillnaden mellan de olika sammanhangen kan också betraktas som ett uttryck 

för den spänning som kan urskiljas i de villkor jag beskrivit. Ett mönster kan 

urskiljas ifråga om regler och arbetsdelning av å ena sidan en formativ diskurs 

och å andra sidan en summativ diskurs (se Gerrevall 2008). Gioka (2008) har 

visat på skillnader mellan lärare som kan tolkas i dessa termer. McMillan & 

Nash (McMillan 2003) fann i sina djupintervjuer att lärarna upplevde en 
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konflikt mellan egna värderingar om god bedömningspraxis och krav utifrån i 

form av externa prov. Lärarnas egen bedömningsfilosofi visade sig i hennes 

studie vara präglad av formativa idéer medan deras praxis kan placeras i den 

summativa diskursen. 

Den summativa diskursen framträder tydligt i den arbetsdelning som kan 

beskrivas som att lärarens uppgift är att rätta och bedöma 

examinationsuppgifter som eleven genomfört. Återkopplingens funktion att 

motivera betyg stämmer väl in på denna diskurs. Vid skriftliga prov, skriftliga 

uppgifter och vid återlämningssamtal befinner sig läraren i närkontakt med 

betygssättning vilket präglar den återkoppling som ges. Kategorin ”betyg i 

fokus”, där återkopplingen är inriktad mot betygslegitimering och präglas av ett 

postscript-synsätt, är här tydligt framträdande. Man kan tänka sig att såväl de 

rättviseaspekter som de rättssäkerhetsaspekter som beskrivs i 6.1.2 ger ett starkt 

motiv för läraren att legitimera de betyg som sätts så att både elever och 

föräldrar accepterar den bedömning som gjorts.  

Den formativa diskursen kommer tydligast till uttryck i den arbetsdelning som 

kan beskrivas som att lärarens uppgift är att skapa förutsättningar för elevens 

lärande. I överensstämmelse med denna diskurs är även uppfattningen att 

återkoppling betraktas som del i en lärprocess och ges i syfte att fungera som ett 

avstamp för att eleven skall komma vidare. Den återkoppling som gavs i 

loggboken och under elevens arbetsprocess i klassrummet klassificerar jag i 

ovanstående figur som återkoppling med gynnsam effekt på lärande. De 

kategorier av återkoppling som dominerade där var ”lärprocess i fokus” och 

”elevens självstyrning i fokus”. Detta ser jag som uttryck för att det finns 

normer och traditioner som passar väl in i en formativ diskurs och som också 

syns i den återkoppling som ges. Elevens arbete och lärande står i fokus för 

lärarens intresse och betygssättning betraktas som något som kommer att ske 

vid ett senare tillfälle. Återkoppling med fokus på betyg var mycket ovanligt i 

bägge dessa sammanhang.  

Värt att notera här är skillnaden mellan den skriftliga återkoppling som getts på 

skrivningar och uppgifter och den återkoppling som getts vid 

återlämningssamtalen. Återkoppling med fokus på betyg var framträdande i alla 

tre sammanhangen men vid återlämningssamtalet framträdde även en 

återkoppling riktad mot lärprocess. 

Man kan spekulera i möjliga förklaringar till detta. Det kan tyckas naturligt att 

ett visst fokus hamnar på återkoppling inriktad på betyg eftersom samtalet äger 
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rum i anslutning till att en betygssatt uppgift återlämnas. Läraren skapar detta 

tillfälle för att få möjlighet att klargöra för eleven på vilka grunder betyget på 

uppgiften är satt. Den tonvikt på lärprocess som kunnat urskiljas i samtalen 

tyder dock på att läraren tar fasta på de utvecklingsmöjligheter han/hon kan 

urskilja i den uppgift som återlämnas. De förmedlar även detta trots att den 

kategorin av återkoppling var sparsamt förekommande i de kommentarer som 

läraren skrivit på de skriftliga proven och mindre framträdande på de skriftliga 

uppgifterna. 

De återlämningssamtal som jag observerat kan betraktas som del av den 

tradition att bedöma momentvis som beskrivs i 6.1.3. Det är ett villkor med 

betydelse för både hur återkoppling ges och hur den, enligt lärarnas 

uppfattning, tas emot av eleven. En tradition som består i att dela upp kursen i 

stoffmoment där stoffet studeras en tid, en examination genomförs, 

återkoppling ges på examinationen och därefter övergår klassen till att studera 

nästa moment. Ovanstående beskrivning kan uppfattas som en ”kurs inom 

kursen” där den avslutande examinationen på momentet får en summativ 

karaktär. Uppfattningen att eleverna inte bryr sig om återkoppling som de får 

efter examination kan ses i ljuset av detta. Möjligen kan den återkoppling som 

ges vid återlämningssamtalet betraktas som ett sätt att ”omvandla” den 

återkoppling som getts på skrivningar och skriftliga uppgifter till en 

återkoppling mer inriktad på lärprocess och därmed bidra till att eleverna tar 

tillvara återkopplingen på ett sätt som stärker deras lärande. Mot bakgrund av 

lärarnas resonemang om att samtalen kan vara jobbiga att genomföra och att de 

kan användas för att ”släta lite” kan man även tänka sig att den mer 

framåtblickande återkopplingen upplevs som mer positiv att ge och att den 

därför framträder mer vid återkopplingssamtalet än på de dokument som 

återlämnades vid tillfället. 

Jag kan konstatera att lärarna upplevde det som ett problem att det enligt deras 

uppfattning förhöll sig så att eleverna inte använde den återkoppling som gavs i 

den utsträckning de önskade. Detta tycktes i synnerhet gälla återkoppling på 

betygssatta uppgifter. Att det i lärarnas praxis ändå ingick en hel del skrivande 

av kommentarer på dessa uppgifter kan stärka tesen att återkoppling i samband 

med betygssatta uppgifter har funktionen att legitimera betygssättningen och 

därmed ingår i den summativa diskursen. När lärarna talade om att 

återkopplingen inte togs tillvara resonerade de utifrån den formativa diskursen, 

att återkopplingen skall användas för att stödja lärandet och att den, ur det 

perspektivet, inte användes av eleverna i den omfattning som vore önskvärt. 
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Ovanstående resonemang om att det finns normer och traditioner präglade 

både av en formativ och en summativ diskurs kan diskuteras mot bakgrund av 

Orrells (2006) forskning som visar att lärare talar om återkoppling på ett sätt 

men gör på ett annat. Man kan tänka sig att det i samtal om återkoppling känns 

”didaktiskt korrekt” att tala mer om vikten av att eleverna lär sig av 

återkopplingen än vikten av att läraren känner sig trygg i att eleven förstår och 

accepterar bedömningen. De skillnader i karaktär på återkopplingen mellan 

olika sammanhang som studien visat stödjer dock tesen att återkoppling inte 

bara talas om, utan även ges, med utgångspunkt både i formativ och också 

summativ diskurs. 

7.2 Mot en förändrad bedömningspraxis – hinder och möjligheter 

Återkoppling är en del av bedömningsprocessen. Den formativa bedömningen 

har till syfte att stödja lärandet och kan ses som en bro mellan undervisning och 

lärande (Wiliams 2010). Den formativa bedömningsprocessen kan sägas utgå 

ifrån tre frågor: Vart skall eleven? Var är eleven nu? Hur kommer man dit? 

(Hattie & Timperley 2007; Wiliam 2010). I Wiliam (2010) klargörs lärarens och 

elevernas uppgifter i relation till de tre frågorna. Läraren skall klargöra och 

skapa delaktighet i intentionerna med undervisningen och kriterierna för att 

lyckas i sitt lärande. Eleverna skall förstå och vara delaktiga i detta. Läraren skall 

skapa effektiva diskussioner, aktiviteter och uppgifter som kan visa i vilken 

utsträckning eleverna har lärt/förstått och ge återkoppling som för de lärande 

framåt. Eleverna skall vara aktiva som undervisningsresurser för varandra och 

den enskilde eleven skall vara aktiv som ägare av sitt eget lärande. 

För att kunna diskutera de hinder och möjligheter som kunnat urskiljas för en 

utveckling av återkopplingen i formativ riktning måste den formativa 

återkopplingen betraktas som en del av den formativa bedömningsprocessen. 

Jag kommer att peka på några drag i termer av hinder och möjligheter med 

utgångspunkt i den didaktiska triangeln. Den består av lärare, elever och ämne. 

I det följande åskådliggörs och diskuteras de hinder jag kunnat urskilja för en 

förändring av återkopplingen i formativ riktning. 
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Figur 3. Illustration av de hinder som framträtt för utveckling av återkoppling i formativ mening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ovanstående figur framträder en arbetsdelning där läraren bedömer och eleven 

examineras och där det är läraren som ger återkopplingen. Arbetsdelningen 

präglas av summativ diskurs med lärarens roll som examinator av eleven i 

förgrunden. Återkopplingens funktion att legitimera betyg blir här central. 

När det gäller tolkningen av mål och ramar framträder en arbetsfördelning där 

läraren är den som tolkar och förmedlar mål och ramar medan eleven tolkar 

läraren. I intervjuerna ger lärarna bilden av att eleverna inte alltid förstår målen 

för undervisningen. Black et al. (2003) och Nicol & Macfarlane-Dick (2006) 

menar att det är särskilt svårt att förmedla bedömningskriterier i ämnen som 

präglas av öppna frågor. För att åstadkomma en mer formativt inriktad 

bedömningspraxis (och därmed återkopplingspraxis) behöver eleverna vara 

delaktiga i intentionerna med undervisningen och kriterierna för att lyckas 

(Wiliams 2010). Marshall (2007) beskriver det som att lärare och elever 

tillsammans gör den horisont mot vilken eleverna skall färdas tydlig. 

I Figur 3 vill jag fästa uppmärksamheten på det som inte finns, nämligen en 

”direktkontakt” mellan eleven och ämnet. I den arbetsdelning som beskrivs 

ovan både när det gäller mål och ramar och när det gäller examination och 

bedömning framträder läraren som ”ägare” av ämnet. Läraren medierar ämnet 

till eleverna. Ett exempel på detta kan vara vid återlämningssamtalen, när eleven 

tillfrågas om hur den tycker det har gått, så resulterar inte detta i ett vidare 

samtal utan eleven baserar sin bedömning på den bedömning som läraren gjort. 

Frågan tycks inte riktigt tas på allvar. Jag tolkar det som att eleven betraktar 
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läraren som ”ägare” av ämnet och eleven kan därför inte uttala sig om hur det 

har gått utifrån en egen bedömning. Om eleverna skall aktiveras som ägare av 

sitt eget lärande så är det angeläget att eleven får tillgång till och lär sig använda 

sig av de verktyg som läraren förfogar över i form av återkoppling och kunskap 

och förståelse av mål och intentioner (Wiliam 2010). Eleven behöver utveckla 

förmågan till självvärdering vilket återkoppling med fokus mot elevens 

självstyrning kan bidra till (Butler & Winne 1995; Hattie & Timperley 2007; 

Black & Wiliam 1998; Nicol & Macfarlane-Dick 2006; Brookhart 2007). 

I mitt material finns denna önskan om tydlighet och transparens representerad 

på många sätt bl.a. i form av detaljerade bedömningskriterier i betygstermer. 

Den betygsfixering som lärarna talar om som ett problem skulle kunna 

förstärkas av den tydlighet med vad som skall uppnås för olika betygsnivåer 

som framträder vid detaljerade mål i betygstermer. Detta, menar jag, kan vara 

ett praktiskt problem med att implementera idéer om formativ bedömning i 

form av tydliga mål och kriterier i klassrum där den summativa diskursen är 

starkt framträdande (Se även Eisner 1991). 

Den återkoppling som ges med utgångspunkt i normen om återkoppling som 

avstamp och den återkoppling som ges med utgångspunkt i normen om 

återkoppling som betygslegitimering kan ges i samma andetag men där finns en 

problematik. Forskning visar att återkoppling i form av betyg eller poäng, som 

främjar en jämförelse mellan elever, bidrar till att eleven antar en jag-relaterad 

förklaring till eventuella tillkortakommanden eller misslyckanden vilket innebär 

att vidare ansträngning inte är någon idé (Butler 1987). Återkopplingen blir då 

inget värd för eleven. Även Harlens forskning (2006) är intressant här. Hon 

visar att när stort fokus ligger på summativ bedömning blir elever 

betygsorienterade snarare än lärandeorienterade vilket inverkar på deras 

motivation på ett negativt sätt. 

Traditionen att indela kursen i moment som avslutas med en summativ 

bedömning kan därmed sägas vara ett hinder för en mer formativt inriktad 

återkoppling. Momentbedömning skapar många tillfällen under en kurs där den 

summativa bedömningen framstår som det centrala vilket kan innebära att goda 

tillfällen att ge formativ bedömning som eleverna kan använda sig av går 

förlorade. 

Lärarna upplevde att kursen i Samhällskunskap A, som de alla hade erfarenhet 

av, präglades av stoffträngsel och man gav uttryck för att återkopplingen 

påverkades av detta bl.a. finns utsagor som pekar mot en önskan att ge mer 
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utförlig återkoppling och utsagor som talar om att det upplevs som 

tidsbesparande att ge återkoppling i form av betygsbokstäver. En aspekt av 

tidsbrist är upplevelsen av att det är mycket stoff som skall få plats i kursen. Det 

ter sig rimligt att det kan vara svårt att hinna med att exempelvis låta elever 

lämna in utkast för att få återkoppling innan den färdiga uppgiften skall 

inlämnas vilket vore att betrakta som en god formativ strategi. 

I den kategori jag benämnt ”Återkoppling präglas av berömmarkultur” 

framträder två aspekter. Den ena är uppfattningen att beröm och uppmuntran 

bör vara framträdande i återkopplingen. Jag har inte riktat fokus mot 

återkopplingens karaktär av att vara positiv eller negativ specifikt men en faktor 

hos ospecificerat beröm som berörts i denna studie är att den, liksom betygen, 

riktar elevens uppmärksamhet mot självet och inte mot uppgiften vilket inte 

stärker lärandet (Hattie & Timperley 2007; Butler 1987). Dysthe (2002) 

framhäver vikten av positiv återkoppling i responsgrupper men menar att det 

ofta är den kritiska responsen som för arbetet vidare. Det kan finnas en risk att 

en tonvikt vid att ge beröm och uppmuntran kan skymma vikten av att 

återkopplingen är framåtblickande och tar fasta på vad eleven behöver göra för 

att minska gapet mellan elevens visade nivå av kunskaper eller färdigheter och 

målet för undervisningen. 

Den andra aspekten inom kategorin ”Återkoppling präglas av berömmarkultur” 

är uppfattningen att man avstår från att ge kritik och att det finns en kultur av 

att släta över svaga prestationer och betrakta dem som en skam. Ett 

tankemönster av det slaget betraktar jag som ett hinder för att utveckla formativ 

återkoppling i den meningen att detta tankemönster avspeglar en 

prestationsorienterad snarare än en lärandeorienterad klassrumskultur. Eleven 

betraktas här inte som ägare av sitt eget lärande och ges inte förutsättningar att 

bli det med ett sådant förhållningssätt. 

Ett normrelaterat betygssystem har till syfte att rangordna elever för urval. I ett 

kriterierelaterat 52  betygssystem bedöms elevens prestationer i förhållande till 

mål eller kriterier som formulerats i förväg. Den formativa bedömningens 

utgångspunkt är att eleven måste förstå intentionerna med undervisningen och 

kriterierna för att lyckas, d.v.s. ha målen klara för sig. Först därefter kan 

återkoppling på elevens aktiviteter eller uppgifter bidra till att föra de lärande 

framåt (Wiliams 2010). Jönsson (2010) menar att forskning visat att lärare inte 

                                                     
52

 Det svenska systemet kallas mål- och kunskapsrelaterat men är att betrakta som kriterierelaterat. 
Enligt Korp (2003:103) så kan prestationer bedömas i förhållande till antingen normer (i relation till 
hur andra presterat) eller kriterier och kallas då norm- respektive kriterierelaterade. 
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skiljer mellan det normrelaterade och det kriterierelaterade perspektivet på 

bedömning och att detta är problematiskt. Ett målrelaterat system är, enligt 

Jönsson, att betrakta som mer orienterat mot att stödja elevernas lärande. I min 

analys har jag funnit skilda förhållningssätt till den målrelaterade principen som 

kan tolkas som att perspektiven kan flyta ihop (se 6.1.2). 

De summativa krav på likvärdighet som kommer till uttryck bl.a. i form av 

inrättandet av en ny skolinspektionsmyndighet 53  och diskussionen om 

möjligheten att överklaga betyg54 påverkar sannolikt lärares bedömningspraxis. 

Det blir viktigt att utveckla vad man bedömer som rättvisa former för 

examinering och man kan tänka sig att återkopplingens funktion att motivera 

och legitimera betygssättning får en starkare ställning. Den testtrend som 

omtalas av Dysthe (2008) och Carlgrens (2009) farhåga för att skolan skall falla 

för frestelsen att fokusera på det som är lätt att mäta kan äga relevans i detta 

sammanhang. En risk kan finnas att bedömningens syfte att stödja lärandet får 

stå tillbaka för bedömning i syfte att betygssätta. 

Ingen av de skolor jag besökte hade någon skolpolicy eller policy inom 

ämnesgruppen för hur återkoppling gavs. Samarbete med kollegor förekom 

sparsamt när det gällde praxis för återkoppling. Man kan anta att traditioner och 

mönster sprids i en skola över tid men jag vill ändå påstå att återkoppling inte 

framstod som ett prioriterat område vid någon av de skolor jag besökt. 

Diskussioner om bedömningspraxis och därmed återkopplingspraxis betraktar 

jag som en viktig förutsättning för att förändringar i bedömningspraxis skall 

kunna ske. 

I det följande åskådliggörs och diskuteras de möjligheter jag kunnat urskilja för 

en förändring av återkopplingen i formativ riktning. 

  

                                                     
53

 Statens skolinspektion skall granska och utöva tillsyn över huvudmän och verksamheter i syfte att 
utbildningen skall vara likvärdig och av god kvalitet samt bidra till att skapa förutsättningar för 
förbättrade kunskapsresultat (SFS 2009:1215). 

54
 En utredning är tillsatt av Utbildningsdepartementet (Dir 2009:102) där uppdraget är att utreda och 

föreslå hur elever kan få sina betyg omprövade. 
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Figur 4 . Illustration av de möjligheter som framträtt för utveckling av återkoppling i formativ mening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den arbetsdelning som framträder i mitt material och som innebär att lärarens 

roll är att vara en pådrivare eller coach som skall få eleven att klättra mot sitt 

mål och att utveckla självständighet ger den formativa återkopplingen en 

naturlig roll. Eleven skall lära sig och den skall få med sig kunskaper och 

färdigheter som den behöver i framtiden. Denna rollfördelning speglar den 

lärandeorientering i klassrummet som den formativa bedömning kan bidra till 

att forma (Black & Wiliam 2006b). Den arbetsfördelning som beskrivits ovan 

kan kopplas till en del av de normer för återkoppling som jag kunnat urskilja. 

Att återkoppling skall betraktas som en del av en lärprocess och att den ges för 

att påverka elevens utveckling tar fasta på återkopplingens syfte att stödja 

lärandet. Vikten av att återkoppling är tydlig för att eleven skall kunna använda 

den i sin lärprocess liksom att den skall vara individanpassad är normer som 

kan betraktas som en bra grund för att utveckla återkopplingen i formativ 

riktning. 

Black & Wiliam (2006b) beskriver förändrade elev- och lärarroller som ett 

viktigt resultat av sitt aktionsforskningsprojekt. De menar att lärarens roll som 

den som eleverna identifierar ämnet med, den roll som innebär att läraren 

medierar ämnet, förändrades, och att eleverna, genom den förändring i 

bedömningspraxis som genomfördes, kom att få en ”direktkontakt” med 

ämnet. Jag tolkar det som att eleverna, genom att de kom att dela intentionerna 

med undervisningen på ett tydligare sätt, fick ett ökat utrymme att tolka och att 

forma ämnet inom ramen för de uppgifter de arbetade med. Ett exempel på 
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detta förhållningssätt menar jag är det gemensamma ”spånande” som jag 

beskrivit (se s. 93-95). Arbetsuppgifter som är utformade för att utmana och 

träna elevernas självständighet och kritiska tänkande kring samhällsfrågor ger 

möjlighet för läraren att inta ett förhållningssätt där eleven betraktas som ägare 

av de vägval och överväganden som uppgiften innebär. Även i loggboken, där 

återkopplingen var tydligt inriktad mot lärprocess och elevens självstyrning, 

menar jag att ett sådant förhållningssätt kan urskiljas. Man kan betrakta 

loggboken som ett verktyg för formativ bedömning ”i följe med” en 

examinerande uppgift. 

Dysthe (2003) använder begreppet inkulturation för att beskriva lärande som att 

bli del av en kultur genom att lära sig bemästra teorier och begrepp inom denna 

kultur. Man skulle kunna beskriva det gemensamma ”spånandet” och det 

förhållningssätt som det representerar som att eleverna skolas in i 

samhällsvetarkulturen. Även det innehållsliga fokus som framträder i 

återkopplingen och som riktas dels mot begrepp men även mot förmågor och 

förhållningssätt hos eleven i form av vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt 

och förmåga till reflektion och värdering kan tolkas i dessa termer.  

De förmågor som återkopplingen riktas emot ter sig intressanta ur ett formativt 

perspektiv. Dessa förmågor tolkar jag inte som moment i undervisningen utan 

som färdigheter och förhållningssätt med en momentövergripande räckvidd. 

Man kan lätt tänka sig en utveckling där den momentvisa indelningen av kursen 

i stoffområden kombineras med en formativ bedömning åtminstone när det 

gäller de förmågor som ämnet är satt att utveckla och som återkommer i 

moment efter moment. Det finns exempel i mitt material på att detta redan 

förekommer även om man inte talar om det i termer av formativ respektive 

summativ bedömning. 

I KMOFAP-projektet utvecklade lärarna sina kommentarer för att ge eleverna 

möjlighet att lära av dem och man kan tänka sig att en sådan utveckling skulle 

upplevas som en ytterligare börda i en tidspressad kurs. Värt att notera här är 

att i den beskrivning av projektet som ges så framträder bilden av att 

återkopplingen gick ifrån att huvudsakligen bestå av betyg till att utvecklas mot 

formativt inriktade kommentarer (Black et al. 2003:42-49). I min studie 

framträder en bild av dels en stor variation i de skriftliga kommentarer som ges 

vad avser mängden kommentarer men också en bild av att återkoppling ges 

med både betygsbokstäver och skriftliga längre kommentarer. Dessa 

kommentarer var ibland framåtriktade men många gånger betygslegitimerande. 

De måste dock ha tagit tid att skriva och tyder på att skriven återkoppling i 
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form av längre kommentarer, åtminstone hos en del lärare, är en praxis som 

finns inom samhällskunskapsämnet trots att kommentarskrivande beskrivs som 

tidskrävande och, ibland, till ingen nytta. 

Lärarna ger uttryck för att återkoppling kommer till användning i olika hög 

utsträckning beroende på sammanhang. Återkoppling under arbetsprocess 

uppfattas komma till användning i högre utsträckning än återkoppling efter 

examination. Jag betraktar dessa resonemang som viktiga insikter som jag tror 

kan gagna en utveckling av återkoppling i formativ riktning. Som visats ovan 

finns formativa ideal representerade i lärarnas uppfattning om återkopplingens 

syfte. Forskning har visat att lärares uppfattningar om bedömningspraxis kan 

förändras genom studier (Brookhart 2007) och att bedömning är ett 

konfliktfyllt område där lärare ställs inför yrkesmässiga dilemman (McMillan 

2003; Gioka 2008). Detta, tillsammans med lärarnas egna reflektioner kring 

bedömningspraxis, borde kunna utgöra en god jordmån för ett ökat intresse för 

hur bedömningspraxis påverkar undervisning och lärande och hur läraren 

använder sin tid ifråga om bedömning och återkoppling. 

Även om det tycks finnas svårigheter med tolkning av vårt nuvarande 

betygssystem och föreställningar och resonemang som snarare hör hemma i ett 

sammanhang med normrelaterad betygssättning så menar jag att vårt 

betygssystem stödjer en utveckling av formativ bedömning/återkoppling. En 

möjlig positiv effekt av den uppmärksamhet som likvärdighet i betygssättningen 

rönt kan vara att den bidrar till att den kriterierelaterade principen diskuteras 

och förankras ytterligare i lärarkåren. Krav på dokumentation och elevers 

rättssäkerhet ifråga om betygssättning skulle kunna bidra till att ett ökat fokus 

läggs på att dela mål och kriterier med eleverna. Exempel i mitt material finns 

på bedömningsmatriser som ett sätt att tydliggöra målen med uppgiften för 

eleven. 

De ämnesklassrum jag studerat är alla präglade av de traditioner som finns hos 

läraren, hos eleverna och inom ämnet. Jag har pekat på spänningar inom dessa 

ämnesklassrum ifråga om vilka uppgifter som läraren och eleven har, ifråga om 

bedömning och ifråga om den funktion redskapet återkoppling har i 

bedömningsprocessen. 

Både hinder och möjligheter har kunnat urskiljas när det gäller att utveckla 

bedömningspraxis i formativ riktning. Forskare beskriver att implementering av 

formativ bedömning kräver stora förändringar ifråga om lärar- och elevroller, 
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bedömningspraxis och klassrumskultur (Black & Wiliam 1998; 2006b; Harlen 

2006). Det beskrivs som svårt att göra rätt saker men också som värt besväret. 

Redskap för lärande? Den fråga som titeln antyder kvarstår. Återkoppling är, 

enligt tidigare forskning, ett redskap med stor potential för att stödja elevernas 

lärande. Min studie visar att återkoppling används på flera sätt och i olika 

sammanhang och att det finns villkor i ämnesklassrummet som bidrar till att 

återkopplingen används på ett sätt som inte har förutsättningar att stödja 

lärandet. Lärare och elever formar och formas av den spänningsfyllda (och 

spännande) verksamheten i ämnesklassrummet. Verksamheter bär på 

traditioner men de är också stadda i ständig förändring, en förändring som drivs 

av de spänningar och motsättningar som verksamheten rymmer. Det är min 

förhoppning att de spänningar jag kunnat urskilja är tecken på en pågående 

förändring mot en mer formativ bedömningspraxis. 

7.3 Användbarhet och generalisering 

Avslutningsvis vill jag, med utgångspunkt i Larsson (2009; 2010), redogöra för 

hur jag ser på studien med utgångspunkt i begreppen användbarhet och 

generalisering55. Larsson resonerar utifrån tre resonemangslinjer när det gäller 

generaliserbarhet från kvalitativa studier nämligen maximal variation, 

kontextlikhet och igenkännande av en gestaltning. Jag har tidigare redogjort för 

den variation mellan kontexter som återfinns i mitt urval (s. 42ff). Larsson 

menar vidare att en generalisering kan ske till andra fall i liknande kontexter. 

Vad beträffar min studie så är det min uppfattning att i andra kontexter där 

lärare ger återkoppling till elever i samhällskunskap på gymnasienivå så 

förefaller det troligt att likheter kommer att framträda. Jag tror också att likheter 

framträder utanför ämneskontexten vad avser uppfattningar och praxis kring 

bedömning på framförallt gymnasienivå men möjligen även andra nivåer i 

utbildningssystemet där betyg sätts. De traditioner och den arbetsdelning jag 

pekat på har troligtvis större räckvidd än ämnesklassrummet. 

I Larssons resonemang om generalisering via igenkännande av en gestaltning 

läggs tonvikten vid den användning som läsaren av forskningen kan ha av den 

gestaltning som forskaren bidragit med. Larsson skriver: 

                                                     
55

 Larsson definierar generalisering som ”någon form av försök att använda tolkningar eller slutsatser 
i andra situationer eller för att förstå andra personer än de som ingått i det empiriska materialet i en 
studie” (Larsson 2010:55). 
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Ett antagande här är att kvalitativ forskning producerar gestaltningar – tolkningar, 

begrepp, beskrivningar av processer, mönster och teori – som avviker från det 

vardagliga tänkandet på något sätt (2010:64). 

De gestaltningar som forskaren bidrar med kan användas som tankeredskap. 

Alvesson & Sköldberg (2009:538-541) är inne på liknande tankegångar när de 

skriver om vikten av att forskningen är poängrik. I Kvale (1997) används 

begreppet ”analytisk generalisering”,  vilket han förklarar som ”en välöverlagd 

bedömning om i vad mån resultaten från en undersökning kan ge vägledning 

för vad som kommer att hända i en annan situation” (Kvale 1997:210). Han 

menar att det traditionellt varit forskaren som argumenterat för den analytiska 

generaliseringen men att det, om forskaren tillhandahåller tillräckliga belägg, 

mycket väl kan vara läsaren som generaliserar. 

Här menar jag att min studie kan bidra till att lärare får syn på drag i sin 

bedömningspraktik eller sin ämnesundervisning som de annars inte skulle ha 

lagt märke till. De gestaltningar som min tolkning resulterat i kan innebära en 

”aha-upplevelse” i relation till erfarenheter från den egna praktiken. 

Förhoppningsvis kan mitt bidrag bidra med insikter och reflektioner som kan 

användas både i undervisningen och som underlag för den vidare forskning 

som så väl behövs inom detta fält. 

7.4 Vidare forskning 

Denna studie har ett delvis normativt syfte i den meningen att min 

utgångspunkt är att formativ bedömning, som innefattar en återkoppling med 

förutsättningar att stödja lärandet, är eftersträvansvärt. Denna utgångspunkt 

baseras huvudsakligen på forskningsresultat från den anglosaxiska världen som 

visat att formativ bedömning stärker elevers lärande och att återkopplingens 

karaktär har betydelse för hur effektiv den är. Forsberg & Lindberg (2010:119) 

betonar bedömningens karaktär av ett gränsobjekt mellan olika sfärer, skilda 

aktörer och många olika funktioner vilket gör att det är ”kontextuellt sensitivt”. 

Både mina utgångspunkter och mina slutsatser har delvis sin grund i 

föreställningen om att internationella forskningsresultat är applicerbara på den 

svenska kontexten. Mer forskning om bedömning och återkoppling i svensk 

kontext hade varit en för mig värdefull utgångspunkt. 

Resultaten i denna studie väcker en rad intressanta frågor. Det finns faktorer 

som jag inte kommit åt som sannolikt har betydelse för lärares praxis när det 

gäller återkoppling. Min bedömning är att det skulle vara svårt att på ett 
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konsekvent sätt praktisera formativ bedömning som enda lärare i en klass. Hur 

ser varje enskild lärares praxisgemenskap ut när läraren stiger ur klassrummet? 

Vilka möjligheter ger olika praxisgemenskaper för utveckling av formativ 

bedömning? Vilka skillnader mellan ämneskulturer kan urskiljas när det gäller 

återkoppling? 

Det skulle även vara intressant att veta mer om hur olika bedömningsredskap 

förändrar verksamheten. I denna studie hade loggboken en intressant funktion 

som jag gärna skulle vilja se utförligare studerad, liksom bedömningsmatriser 

och andra möjligheter att klargöra mål i samhällskunskap. Hur påverkas 

verksamheten om eleverna blir mer delaktiga i bedömning/återkoppling? Hur 

kan nya redskap, kanske inbyggda i de lärplattformar som många skolor 

använder, påverka lärares bedömningspraxis? 

Elevperspektivet på återkoppling saknas i denna studie. Hur uppfattar eleverna 

den återkoppling de får och vad gör de med den? Hur påverkas svenska elevers 

lärande av samhällskunskap av en formativ bedömningspraxis? 

I denna studie har återkopplingens karaktär och variation i olika sammanhang 

stått i fokus. Ett sammanhang som inte studerats av mig men som är 

synnerligen intressant när det gäller utveckling av formativ bedömning är 

återkoppling när undervisningen består av interaktion mellan lärare och elever i 

helklass. Likaså behövs forskning när det gäller återkopplingens ämnesmässiga 

innehåll. En studie som i detalj studerar lärarens återkoppling riktat emot ett 

kunskapsinnehåll i samhällskunskap eller jämförande studier rörande 

återkoppling mot ett kunskapsinnehåll eller en förmåga skulle vara ett viktigt 

bidrag till den ämnesdidaktiska forskningen. I denna studie har kunnat urskiljas 

spänningar mellan olika förhållningssätt vad avser lärarens och elevens 

förhållande till ämnet i olika bedömningsdiskurser, även det är ett område där 

vidare forskning skulle vara mycket intressant. 
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Sammanfattning 

Denna studie handlar om det redskap som återkoppling56 utgör i samband med 

elevernas lärprocess i samhällskunskap på gymnasieskolan. Såväl ämnet 

samhällskunskap som bedömningspraxis i klassrummet är svagt utforskat i 

Sverige. Det sociokulturella perspektivet har medfört ett intresse för 

bedömning som en del av lärprocessen. Undervisning betraktas som ett samspel 

i ämnesklassrummet. För att veta om undervisning leder till lärande görs en 

bedömning samtidigt som de bedömningsformer som används påverkar både 

undervisning och lärande. Både skolan som institution och ämnet, med dess 

traditioner, bidrar till att forma relationen mellan lärare och elev (se Dysthe 

2003; Svingby-Jönsson 2008; Bronäs-Runebou 2010). 

En formativ bedömningsprocess utgår ifrån de tre frågorna: Vart skall eleven? 

Var är eleven nu? Hur kommer man dit? (Hattie & Timperley 2007; Wiliam 

2010). Black et al. (1998) har visat att formativ bedömning har positiv effekt på 

lärandet men att den inte är särskilt vanlig i skolorna och att innovationer i 

formativ bedömning påverkar hela undervisningen (Black & Wiliam 2006b; 

2009; se även Nyberg 2008). I tidigare forskning om samhällskunskap finns 

mycket som tyder på att samhällskunskap är ett ämne där den formella 

bildningsteorin, med utgångspunkt i elevens behov, framträder som ett ideal 

även om bilden är långt ifrån entydig. Den tonvikt mot förmågor som 

framskymtar skulle kunna innebära att uppgifter som främjar formativ 

bedömning ter sig naturliga inom samhällskunskapsämnet (se Bronäs & 

Selander 2002; Olsson 2009). En viktig del i den formativa 

bedömningsprocessen är att läraren ger återkoppling som för de lärande framåt. 

Syftet med studien har varit att utforska återkoppling i ämnet samhällskunskap 

och med utgångspunkt i lärarnas praktik pröva möjliga förklaringar för att skapa 

förståelse för denna samt att urskilja hinder för och möjligheter till att förändra 

återkopplingen i formativ riktning. 

De frågeställningar som styrt arbetet lyder: Vilka variationer i återkopplingens 

karaktär kan urskiljas beroende på i vilket sammanhang återkopplingen ges? 

Vilka uppfattningar om återkoppling framträder när lärare talar om sin praktik? 

                                                     
56

 I studien definieras ”återkoppling” som lärares information till elev om någon aspekt av dennes 
prestation eller förståelse. Återkoppling är den del av undervisningsprocessen som kommer när 
eleven har gått vidare från instruktionen och i interaktion med läraren får information om sin 
prestation eller förståelse och/eller hur hon/han kan gå vidare i sitt lärande. 
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Vilka hinder och/eller möjligheter kan urskiljas när det gäller att förändra 

återkopplingen i samhällskunskap i formativ riktning? 

I forskningsöversikten beskrivs vilken karaktär återkoppling bör ha för att 

kunna användas i en formativ bedömningsprocess. Återkopplingen bör vara 

utvecklad och målinriktad. Den bör vara inriktad på uppgiften eller lärprocessen 

och inte på eleven som person i form av en återkoppling där tonvikten ligger på 

det uppnådda resultatet och inte på instruktioner för vidare lärande. En 

återkoppling som främjar jämförelse mellan elever skapar en klassrumskultur 

orienterad mot prestation snarare än mot lärande. Återkopplingen bör vara 

framåtblickande och den bör främja elevens förmåga till självstyrning (se Black 

& Wiliam 1998; Hattie & Timperley 2007; Shute 2008; Björklund Boistrup 

2010). 

Studien har genomförts i form av en fallstudie där fem lärares 

återkopplingspraxis studerats. Det empiriska material som ligger till grund för 

resultaten består av insamlade dokument, kvalitativa intervjuer och 

klassrumsobservationer. Analysen av återkopplingens karaktär och variation har 

genomförts med återkopplingens sammanhang som analysenhet och de 

sammanhang som har analyserats är skriftliga prov, skriftliga uppgifter, loggbok, 

återlämningssamtal och elevers arbetsprocess. Mot bakgrund av sociokulturell 

teori ter det sig troligt att olika sammanhang erbjuder olika möjligheter att 

använda redskapet återkoppling (se Dysthe 2003). Återkopplingen har 

klassificerats i de fyra kategorierna ”uppgift i fokus”, ”betyg i fokus”, 

”lärprocess i fokus” och ”elevens självstyrning i fokus”. Kategorierna har 

utformats i en växelverkan mellan det empiriska materialet och tidigare 

forskning om återkoppling (se Hattie & Timperley 2007; Orrell 2006; Wiliam 

2010). Resultatet åskådliggörs i Figur 2. 

Figur 2. Översikt över den återkoppling som var mest framträdande i fem olika sammanhang 

klassificerad i fyra kategorier. 
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Den återkoppling som gavs i loggboken och under elevers arbetsprocess 

framstår som mer gynnsam för att stödja lärandet än den återkoppling som gavs 

på skriftliga prov och skriftliga uppgifter medan den återkoppling som gavs vid 

återlämningssamtalen uppvisade en blandad bild. 

När det gäller att pröva möjliga förklaringar till att återkopplingen varierade 

mellan sammanhangen och för att urskilja hinder och möjligheter för att 

förändra återkopplingen i formativ riktning har det empiriska materialet 

analyserats med utgångspunkt i de verksamhetsteoretiska begreppen ”regler” 

och ”arbetsdelning”. Verksamhetsteorin har tjänat som teoretisk inspiration i 

studien framförallt när det gäller synen på ämnesklassrummet som ett 

verksamhetssystem d.v.s. ett historiskt framvuxet socialt system som människor 

både formar och formas av. Ett motiv till att hämta inspiration och låna 

begrepp från verksamhetsteorin är den tonvikt som läggs vid spänningar mellan 

skilda motiv inom verksamheten. Spänningar som beskrivs som en drivande 

kraft för förändring (se Engeström 1987; Berthén 2007; Eriksson et al. 2004). 

Bedömning har i andra sammanhang beskrivits som en verksamhet som präglas 

av dilemman och motsättningar (se Havnes & McDowell 2008; Gerrevall 2008; 

Dysthe 2008; Harlen 2006). 

I studien diskuteras möjliga förklaringar till den variation mellan återkoppling i 

olika sammanhang som framträtt. Förklaringarna följer tre resonemangslinjer 

och tar fasta på uppgiftens karaktär, ämnets bildningsteori och skillnader mellan 

bedömningsdiskurser. Öppna utmanande uppgifter av ”göra-karaktär” ger goda 

möjligheter till formativ bedömning (se Weeden & Lampert 2006; Wiggins 

1998). Både skillnader mellan de olika sammanhangen vad avser uppgiftens 

öppenhet och ifråga om möjligheten att ge återkoppling under pågående 

uppgift lyfts fram som förklaringar till variationen. 

Ett annat perspektiv på skillnader i återkoppling kan diskuteras i termer av 

samhällskunskapsämnets bildningsteori. I både tidigare forskning och i denna 

studie framträder en otydlig och splittrad bild där förmågor i form av analys, 

värdering och kritiskt tänkande lyfts fram samtidigt som det beskrivs som 

viktigt att hinna med en stor stoffmängd. Jag prövar här förklaringen att det vid 

skriftliga prov är den materiella bildningsteorin som får genomslag medan det i 

synnerhet under det lektionsarbete som genomfördes och i loggboken men 

även i viss mån vid de skriftliga uppgifterna är de ämnesspecifika färdigheterna 

som får störst fokus, vilket pekar mer mot formell bildningsteori och ger en 

återkoppling mer inriktad mot att stödja lärandet. 
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Den tredje resonemangslinjen som prövas för att förklara lärarnas 

återkopplingspraxis tar sin utgångspunkt i de skilda mönster som kunnat 

urskiljas när det gäller de villkor i form av ”regler” och ”arbetsdelning” som 

präglar ämnesklassrummet. Här finns normer, traditioner och arbetsdelning 

som är präglade av både summativ och formativ diskurs. Återkoppling som ges 

på uppgifter som elever och lärare uppfattar som examinerande (skriftliga prov 

och skriftliga uppgifter) präglas tydligt av kategorin ”betyg i fokus”, vilken även 

var framträdande vid de samtal där de examinerande uppgifterna återlämnades. 

Återkoppling med lärprocess eller elevens självstyrning i fokus var 

framträdande i loggboken och under elevers arbetsprocess med en uppgift som 

var under arbete och där betygssättning inte var aktuell i anslutning till 

återkopplingstillfället. Jag menar att detta har betydelse för återkopplingens 

karaktär genom att återkopplingen delvis har olika motiv vid dessa skilda 

tillfällen. När uppgiften är examinerande och avslutad framträder det 

betygslegitimerande motivet, under pågående lektionsarbete och i loggboken är 

motivet till återkopplingen att fungera som ett avstamp för vidare lärande. 

I diskussionen lyfts särskilt fram de spänningar som tidigare beskrivits i termer 

av skilda bedömningsdiskurser. I den summativa diskursen framträder en 

arbetsdelning där lärarens roll som examinator står i förgrunden. Läraren 

framstår som ägare av ämnet och är den som tolkar och förmedlar målen. 

Återkopplingens funktion att legitimera betyg är här central. I denna diskurs 

kan tydlighet och transparens förstärka ett prestationsorienterat klassrumsklimat 

liksom traditionen att sätta betyg som avslutning på varje moment. En 

dominans av denna diskurs har tolkats som ett hinder för att utveckla 

återkopplingen i formativ riktning. Andra faktorer som har tolkats som hinder 

för att utveckla formativ återkoppling är lärarnas upplevelse av stoffträngsel, en 

återkoppling präglad av berömmarkultur, normrelaterade tänkesätt och en 

tradition av att betrakta återkoppling som en enskild lärarverksamhet. 

Den formativa diskursen, där läraren framstår som pådrivare för att möjliggöra 

elevens lärande och återkopplingens funktion att fungera som avstamp, 

uppfattas som en möjlighet för utveckling av en mer formativ 

återkopplingspraxis. Elevuppgifter som möjliggör formativ återkoppling, 

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

förmågor och en praxis att skriva kommentarer på elevuppgifter som 

återlämnas uppfattas vidare som gynnsamt liksom lärarnas problematisering av i 

vilken utsträckning eleverna använder återkopplingen. Möjligen kan även de 

krav på rättssäkerhet för elever som hörs i debatten bidra till att det uppfattas 
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som viktigare att tydliggöra mål och kriterier för eleverna vilket kan stärka den 

formativa återkopplingen. 

Verksamheter består av individer som kan inordna sig i verksamhetens 

traditioner eller förändra dessa. Den ständiga förändring som pågår i 

verksamheten drivs av de spänningar som denna rymmer. Jag har pekat på 

några av dessa spänningar och jag har sökt beskriva och förklara den praxis som 

jag utforskat. Arbetet avslutas med ett resonemang om att det är troligt att det 

finns liknande kontexter i andra klassrum och att de gestaltningar som jag 

bidragit med kan användas som tankeredskap av lärare eller forskare i linje med 

Larssons (2010) resonemang om generalisering från kvalitativa studier. 
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     Bilaga I 

Brev i syfte att få kontakt med tänkbara informanter. 

Till rektor och ämnesansvarig i samhällskunskap  

Jag heter Agneta Grönlund och är lärare i samhällskunskap och historia i x-stad. 

Jag genomgår för närvarande forskarutbildning med inriktning mot 

samhällskunskapsdidaktik vid Karlstads universitet. Mitt forskningsintresse rör 

återkoppling i samhällskunskapsämnet. Med återkoppling menar jag lärarens 

muntliga eller skriftliga kommentarer om en uppgift eller prestation som eleven 

gjort.  

Det känns viktigt för mig att genomföra min undersökning en bit ifrån min egen 

skolmiljö. Jag skulle därför vilja komma i kontakt med samhällskunskapslärare i X 

kommun som kan tänka sig att delta i studien. Datainsamlingen är tänkt att 

genomföras under okt-dec-09.  

Jag tänker mig detta brev som en första förfrågan, där nästa steg blir ett möte med 

lärare som kan tänka sig att delta där jag berättar om hur jag lagt upp min studie lite 

mer i detalj. I god tid innan mötet kommer jag att skicka ut en utförligare skriftlig 

information. 

Jag skulle vara tacksam om jag fick hjälp med tänkbara personer att kontakta på er 

skola. 

Med vänlig hälsning 

Agneta Grönlund 

Forskarskolan för lärare i historia och samhällskunskap, Karlstads universitet. 
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     Bilaga II 

Informationsbrev till deltagande lärare  

Jag vill börja med att uttrycka min tacksamhet för att du kan tänka dig att delta i 

min studie! I detta brev följer en närmare beskrivning av mitt forskningsprojekt och 

din roll som informant om du väljer att delta i studien.  

Bakgrunden till studien är att jag sedan tidigare har varit intresserad av 

bedömningsfrågor och skrivit uppsats om lärares uppfattning om betygsinflationens 

orsaker. Vid intervjuerna till den studien, som genomfördes i form av 

gruppintervjuer, framkom att lärare upplevde svårigheter och dilemman som kan 

beskrivas som att vi har dubbla roller, jag beskrev dem i uppsatsen som rollen som 

coach respektive rollen som domare. När jag sedan påbörjade studierna i 

samhällskunskapsdidaktik fann jag att ämnet var synnerligen outforskat och att det 

inte fanns några studier överhuvudtaget som riktade sökljuset mot lärarens 

bedömningspraxis i det dagliga arbetet.  

En annan ingång har varit mitt eget arbete och mina diskussioner med kollegor. 

Både jag och mina kollegor har upplevt bedömning och kommenterande av 

elevarbeten och skrivningar som en krävande och svår arbetsuppgift som vi alla 

ägnar relativt mycket tid åt. En annan verksamhet som är osynlig i forskningen är 

den återkoppling lärare ger till elever under lektionstid. Syftet med min studie är att 

få kunskap om innehållet i de kommentarer vi skriver på elevarbeten som skall 

återlämnas till eleverna och att få syn på den återkoppling som ges under lektioner. 

Jag är också intresserad av de tankegångar som lärare har om dessa delar av vår 

yrkeskunskap. 

Studien innehåller följande steg. 

1. Jag skulle vilja få kopior på elevarbeten eller skrivningar som du har 

kommenterat för att återlämna till eleven.  

2. Jag skulle vilja besöka 2-3 lektioner.  

3. Jag skulle vilja genomföra en intervju med dig. 

Om du ger väljer att delta i studien det så är det min önskan att intervjuer och 

klassrumsbesök kan spelas in på diktafon. Även om du väljer att delta i studien har 

du rätt att tacka nej till att inspelning sker. Utskrifterna kommer sedan att 

avidentifieras och konfidentialitet garanteras i den slutliga rapporten. Du kommer 

att beskrivas som ”samhällskunskapslärare vid gymnasieskola i Mellansverige”. De 

personer som kommer att ha tillgång till materialet fram till dess avhandlingen är 

godkänd är förutom jag själv, mina två handledare och den person som kommer att 

vara opponent när min avhandling läggs fram. 

Om du väljer att delta i studien har du rätt att när som helst avbryta din medverkan. 

Huvudman för forskningsprojektet är Statsvetenskapliga institutionen vid Karlstads 

universitet och huvudhandledare är docent Curt Räftegård tel: 054-700 10 10  mail: 
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curt.raftegard@kau.se. Biträdande handledare är Fil dr. Ann-Kristin Högman, tel: 

054-700 10 10, mail: ann-kristin.hogman@kau.se. 

Med vänlig hälsning 

Agneta Grönlund 

Forskarskolan för lärare i historia och samhällskunskap, Karlstads universitet 
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     Bilaga III 

Information till elever i samband med att jag besöker klassen för försäkra mig 

om samtycke. 

Hej 

Jag heter Agneta Grönlund och arbetar som lärare i samhällskunskap i x-stad. Jag 

går en forskarutbildning vid Karlstads universitet och håller på med en studie som 

handlar om samhällskunskapslärares undervisning. Din lärare xxx medverkar i min 

studie och jag har fått lov av henne/honom att besöka några lektioner och också 

spela in dessa med diktafon. Jag behöver även din tillåtelse för att göra detta.  

Jag kommer att lyssna på ljudfilen och skriva ner vad som händer under lektionen. 

När jag sparar mina filer kommer inte namn och klass att finnas med och jag 

kommer heller inte att skriva i min rapport att jag varit hos er utan jag skriver att 

jag varit på ”en gymnasieskola i Mellansverige”.  

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 ditt deltagande i studien även om du skrivit på blanketten. 

Jag vill betona att min forskning rör vad lärare gör och säger och inte vad elever 

gör eller säger. 

Kontaktuppgifter: 

Huvudman för forskningsprojektet är Statsvetenskapliga institutionen vid Karlstads 

universitet och huvudhandledare är docent Curt Räftegård tel: 054-700 10 10  mail: 

curt.raftegard@kau.se. Biträdande handledare är Fil dr. Ann-Kristin Högman, tel: 

054-700 10 10, mail: ann-kristin.hogman@kau.se. 

Med vänlig hälsning 

Agneta Grönlund 

Forskarskolan för lärare i historia och samhällskunskap, Karlstads universitet. 

Deltagande i studie om lärares undervisning i samhällskunskap 

Jag ger här mitt samtycke till att delta som forskningsperson i Agneta Grönlunds 

studie om lärares undervisning i samhällskunskap på gymnasiet. Jag är införstådd 

med att deltagandet är helt 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 har bidragit med att tas bort som underlag för studien 

Datum:______________________________ 

Namn:_______________________________ 
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     Bilaga IV 

Teman för intervjuguide för individuell intervju 

 
Kommenterande, skriftligt: 

De dokument som insamlats är utgångspunkt för intervjun och ligger framme på bordet. 

Olika typer av dokument behandlas var för sig.  

Beskriv din arbetsprocess och tankar bakom när du bedömer/kommenterar. Beskriv 

upplevelse av och ev. svårigheter. Frågor om generell bedömning för viss slags uppgift. 

Frågor om specifika kommentarer på uppgifter eller uttalanden om specifika uppgifter 

som läraren gjort under observationerna. 

Frågor om elevmottagande och skillnader mellan elever. Beskriv ideal och svårigheter. 

Frågor om skillnader mellan ämnen och mellan lärare.  

Frågor om lärarens praxis över tid och erfarenheter eller funderingar om att göra på 

annat sätt. Frågor om vad som format lärarens praxis. 

Återlämningssamtal (för de lärare som genomförde sådana): 

Frågor om förberedelse, genomförande, upplevelse av och svårigheter. 

Frågor om skillnader mellan samtal beroende på elev och om elevens roll vid samtal. 

Frågor om motiv till samtal, förändring av praxis över tid och tankar om vad som format 

praxis. 

Frågor om sekvenser vid enskilda samtal eller uttalanden eller praxis som iakttagits under 

observationer. 

Observerade lektioner: 

Frågor om lärarens uppfattning om sin roll/uppgift under lektionen. Frågor om upplevelse 

av och svårigheter med. Beskrivning av när det fungerar bra/mindre bra med återkoppling 

under lektion. 

Läraren ombeds kommentera den praxis jag observerat vad avser enskilda sekvenser eller 

generella mönster. 

Frågor om skillnader mellan att ge återkoppling till olika elever. Frågor om 

elevmottagande och skillnader mellan sammanhang och ämne. 

Några avslutande frågor: 

Anta att en skolpolicy säger att betyg inte skall ges på enskilda uppgifter utan bara 

kommentarer. Vad händer? 
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Det finns dom som påstår att mål och kriterier i samhällskunskap är så svåra att förmedla 

att eleverna ofta inte förstår målen för de uppgifter de gör. Vad säger du om det? 

Diskuterar ni återkopplingspraxis i kollegiet? Hur gör andra? Har ni något gemensamt 

ideal? 

Sammanfatta din återkopplingspraxis. Skulle du vilja göra på annat sätt? 

Har du provat kamratbedömning? Självbedömning?  
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     Bilaga V 

Intervjuguide vid fokusgruppsintervju med kommentarer 

Frågor från lärarstudenten: 

Under min praktik kom en elev till mig efter att hon fått betyg på en stor och ganska 

avgörande inlämningsuppgift. Hon menade att hon fått idel uppmuntrande och 

berömmande respons under arbetets gång och därför väntat sig ett högre betyg. Min 

bedömning var att hon behövde peppas för att orka jobba vidare med uppgiften. 

Gjorde jag fel? 

Följdfråga: Upplever ni svårigheter med att vara tydliga med målen? Lärarkandidaten 

tycker att det är mycket svårt. Har ni något tips att ge? 

Jag funderar på hur jag skall hantera en hög med elevarbeten. Bör jag skriva 

kommentarer i arbetet först och sen bestämma betyg eller är det bättre att först 

bestämma betyg och sedan skriva kommentarer? 

Jag tycker att eleverna verkar så betygsfixerade men det är det ju bra att de är 

ambitiösa. Hur ser ni på detta, bör jag uppmuntra eller försöka mildra deras 

betygsfixering? 

Skall jag ta in skrivningarna när eleven fått se dom eller skall eleven få behålla dom? 

Jag har en känsla av att den återkoppling jag ger hela tiden kommer för sent för att 

kunna ha någon effekt. Hur skulle jag kunna göra för att förändra det? 

Följdfråga som handlar om möjligheter att göra något annat om återkoppling i form 

av kommentarer inte har effekt. 

Följdfråga som handlar om att traditioner i ämnet kan gå stick i stäv med målen. 

Jag har fått lära mig att det är bra för eleverna om de får lämna in utkast på större 

arbetsuppgifter som de får respons på och sedan jobba med den igen innan den 

slutliga inlämningen. Hur ser ni på ett sådant arbetssätt? 

Följdfråga: Hur ser ni på att elever skulle kunna läsa och kommentera varandras 

utkast? 

Jag tycker att det är svårt att nå fram till eleverna med hur de kan göra för att 

utvecklas i ämnet samhällskunskap. Har ni några tips på när eller hur detta bäst kan 

göras? (frågan ställdes aldrig men resonemang kring detta dök upp spontant). 

Jag tycker att det verkar som om lärare slätar över dåliga prestationer. Hur kommer 

det sig? (frågan ställdes aldrig men resonemang kring detta dök upp spontant). 
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Jag oroar mig för att ha samtal med eleven om vad den har presterat. Jag minns själv 

att jag tyckte att sådana samtal var ganska läskiga när jag var elev. Har ni något tips 

på hur man skulle göra för att få samtalet att bli lite mer av ge och ta? 

Jag tänkte fråga eleverna vilket betyg de eftersträvar men jag är lite orolig för att det 

kommer att påverka mina förväntningar och mina bedömningar av den eleven. Hur 

ser ni på det? 

Intervjufrågor: 

Hur ser ni på tal om nationella prov i samhällskunskap? Skulle det kunna förändra 

undervisningen/återkopplingen? 

I flera av intervjuerna beskriver ni återkopplingen under arbetsprocessen som ett 

sammanhang där återkopplingen ”tar bra” till skillnad från andra sammanhang. Hur skulle 

man kunna utveckla återkopplingen mer i de sammanhang där eleverna tar vara på den? 

En förutsättning för att återkoppling skall stärka lärandet är att den används av eleven. 

Vilka hinder/svårigheter ser ni där? (frågan ställdes aldrig men resonemangen dök upp). 

Man kan säga att vi befinner oss mellan två olika förhållningssätt när det gäller 

bedömning. Å ena sidan vill vi göra bedömningar av eleven för att kunna hjälpa eleven att 

gå vidare och å andra sidan måste vi ”samla bevis” för att kunna sätta betyg. Ibland 

beskriv denna motsättning som att vi har rollen att vara coach eller att vara domare. Visar 

figur (se nästa sida) och förklarar att jag ritat den med utgångspunkt i våra tidigare 

intervjuer. Frågar om de upplever det dilemma som figuren visar och var svårigheterna 

ligger. 

Tycker ni att ni har en god balans mellan dessa båda roller eller är det något ni skulle vilja 

förändra? 

Är det något i elevrollen ni skulle vilja förändra? 
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     Bilaga VI 

Översikt över informanternas alias och benämningar på intervjuer, observationer 

och fältanteckningar. 

Alias Intervju Observation Fältanteckning 

Erik 1 7,8 7,8 

Anna 2 9,10,11 9,10,11 

Helena 3 5,6 5,6 

Magnus 4 12,13 12,13 

Johan 5 1,2,3,4 1,2,3,4 
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