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Abstract  
Title: Formative assessment in Swedish lessons - A study of teachers and students formative feedback and their perceptions 

of feedback and peer-assessment 

Authors: Sanna Andersson  

Supervisor: Daniel Wojahn  

Term and year: Fall 2015 

The purpose of this study was to investigate formative assessment and formative feedbacks effects on 

students. One teacher describes through interviews her experiences of formative assessment and 

feedback. Also the students' perceptions are described. It is examined through observations, how 

different types of feedback is communicated by the teacher to the student and among students. This 

study wanted to highlight the effects formative assessment and formative feedback may have on their 

learning and motivation. This with particular interest in the Swedish lessons. I chose to concentrate on 

this following questions: 

 What types of feedback communicates from teacher to student, and students among each 

other? 

 How does one teacher describe her feedback and how it affects student motivation and 

learning process? 

 What is the student’s thoughts on the feedback they give and receive from each other and 

how it affects their motivation and learning process? 

     Formative assessment includes five strategies that shape the students to reach the goal in which three 

actors are involved. Those are the teacher, other students and the pupil. One of the five strategies is 

formative feedback, that can identify and provide the student information which helps the student to 

gain insight on how a task should be solved. Different types of feedback are identified by Hattie and 

Timperley and had the function as analyses tools in this study.     

     The method of this study was qualitative, though I have done observations in one classroom of 26 

students for five days and interviews with one teacher and 10 pupils in the school year 3 (9-10 year-

olds).  

     The result showed that the teacher used mostly process-oriented feedback and the pupils became to 

use it through time. The result also indicated that the students' learning process and motivation was 

affected to the extent that they were more independent, seeking feedback from peers and became more 

engaged in the lessons with time.  

 Keywords: assessment, formative assessment, assessment for learning, feedback, peer learning   

Ämnesord: bedömning, formativ bedömning, bedömning för lärande, feedback, kamratbedömning 
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1 Inledning och bakgrund 

Bedömning är en central del i skolan och har främst diskuterats i samband med betyg. 

Diskussioner har förts om hur vida vi ska ha betyg i skolan eller inte och från vilken årskurs 

betyg ska ges. Forskning har påvisat att betyg både har positiva och negativa effekter på elevers 

studiemotivation. För de starka eleverna kan det fungera motiverande med ett högt betyg, 

medan motivationen kan påverkas negativt av ett lågt betyg. Speciellt kan betyg vara negativt 

för de svaga eleverna (Hult 2011:12, 18). Betyg innehåller inte någon konkret information om 

vad eleven behöver arbeta vidare med för att nå målen och kan därmed vara verkningslösa 

(Lundahl 2011). Betygen inverkar således på elevers syn på kunskap och lärande.  

     Bedömning och utvärdering har på senare år fått en ökad aktualitet nationellt och 

internationellt med syften att jämföra olika skolsystem genom kunskapsmätningar och 

måluppfyllelser. Detta speciellt i och med införandet av den målrelaterade skolan 1995, där 

elevernas prestationer bedöms i förhållande till uppsatta mål i kursplanen inom ett visst område 

(Lindström 2013:21). En förklaring till att fler socialkognitiva och konstruktivistiska teorier om 

inlärning och kunskap utvecklats är intresset av att motarbeta arbetslöshet och social 

marginalisering. Därför söks det efter nya former förkunskapsbedömning såsom djupinlärning, 

självförståelse och individualiserad undervisning (Korp 2003:44). 

     På 2000-talet börjar man alltmer att betona bedömningens roll i lärandeprocessen, så kallad 

bedömning för lärande. Den Engelska bedömningsforskaren Dylan Wiliam och den Svenska 

forskaren Christian Lundahl är några namn i spetsen för införandet av den formativa 

bedömningens genomslag, men begreppet är inte något som är helt nytt inom 

bedömningsforskningen. De flesta tekniker inom formativ bedömning har visat sig effektiva i 

många år, men används inte i någon större utsträckning. En förklaring till det är, menar Wiliam 
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att teknikerna är svårare att införa än vad man kan tro. Det behövs stöttning för lärare för att 

implementera den formativa bedömningen i undervisningen (Wiliam 2015:27). 

       Redan 1989 talar D. Royce Sadler om begreppen formativ och summativ bedömning av 

elevers prestationer (Sadler 1989:120). Den formativa bedömning innefattar kontinuerlig 

feedback (eller återkoppling) från läraren om hur eleven utvecklas mot målen. En formativ 

återkoppling har visat sig vara av stort värde för inlärning, då den identifierar och innehåller en 

åtgärd, som bidrar till att eleven får insikt om hur en uppgift ska lösas. Den goda effekten på 

lärandet som återkoppling har påvisat genom studier som har gjorts är dock beroende av 

återkopplingens typ, timing, sammanhang och mottagare (Hattie & Timperley 2007). 

      Det som skiljer formativ bedömning och summativ bedömning åt är att formativ bedömning 

kan sägas vara den bedömning som ständigt pågår i undervisningen (Boistrup 2010:7).  Den 

formativa bedömningen har visat sig bidra till att eleven får förståelse för den egna prestationen 

och insikt om vad kriterierna för uppgiften är. Därtill synliggörs olika kvalitéer på uppgifter 

genom att eleverna tar del av varandras arbeten (Sadler 1989:120; Hult 2011:12–20). Summativ 

bedömning kan sägas vara bedömning av lärande, då man på olika sätt värderar hur väl eleven 

nått målen. Det kan vara genom ett poäng-summerande prov efter ett avslutat arbete eller ett 

slutbetyg (Hult 2011:19). 

       Den här studien har valt att följa och analyserat feedbacken som en lärare ger sina elever 

och dessa elevers upplevelser över en tid. Detta har skett under ett pågående arbete på en skola 

där man vill satsa på införandet av formativ bedömning. 

      Jag har deltagit på lektionerna under fem utspridda observationsdagar i en klass trea i 

grundskolan (9-10 årsålder) under höstterminen år 2015. Förtjänsten med att ha fått följa en 

klass över tid är att jag kunnat följa lärarens utformningsarbete och reflektioner med införandet 

av ett formativt arbetssätt, där eventuella frågetecken, insikter och möjligheter uppkom i 

resonemangen. Även förändringar som arbetet har gett eleverna i deras upplevelser av den 

feedback de ger och får inom kamratbedömning har kunnat noteras och vidare analyseras i 

denna studie. 

      Jag riktar i studien mitt intresse för den formativa bedömning som sker på svensklektioner, 

med särskilt intresse för återkoppling och kamratbedömning på elevernas arbete med texter. I 

samband med observationerna har jag fokuserat på lärarens feedback till eleverna och elevernas 

feedback till varandra när de arbetar med att ge och få respons på sina texter. Intervjuer med 

läraren och eleverna har sedan genomförts för att ta reda på lärarens och elevernas upplevelser 
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av den feedback som de ger och får av varandra och hur den påverkar deras lärandeprocess 

och motivation. Jag vill med stöd av forskningen berätta något om hur olika 

bedömningshandlingar och feedbacktyper påverkar elever. För den verksamma läraren är det 

av största vikt att vara medveten om såväl fallgropar som framgångar med verktyget - formativ 

bedömning och formativ feedback. Det formativa arbetssättet handlat mer om att lärare ska få 

möjlighet att utveckla sina starka sidor än att få alla lärare att arbeta på ett visst sätt (Wiliam 

2015:29).  

     Skolverket (2011) kräver att skolan ska arbeta mot att främja lärande. Enligt dessa dokument 

bör bedömningen av elevens lärande vara medveten och systematisk. Det finns specifika mål 

och kunskapskrav undervisning bör riktas mot där elevernas prestationer ska bedömas i 

förhållande till dessa kunskapskrav (Skolverket Lgr11 2011:8). I läroplanen (Lgr11) beskrivs 

det vara skolans mål att varje elev ska:  

 Utveckla ett allt större ansvar för sina studier. 

 Utveckla förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning 

i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna. 

Det beskrivs enligt läroplanen (Lgr 11) att eleverna ska kunna utveckla förmågan att bedöma 

sin egen och andras prestation. Detta kräver att undervisningen anordnas på ett sätt så att denna 

förmåga ges möjlighet att tränas på.  

     Forskning om elevers upplevelser av olika formativa arbetssätt vet vi inte så mycket om. I 

en nyligen utkommen avhandling av forskaren Alva Appelgren (2015:8) betonas det att vi 

behöver ta reda på mer om hur valen av feedback inverkar på elevers prestationer. Forskning 

som har fokuserat på elevers reaktioner på den återkoppling som ges är tillsynes begränsad och 

önskas ligga mer i fokus för forskning än direkta effekter av individens prestationer som tidigare 

genomförts (såsom för- och efter tester efter given feedback) (Wiliam 2013:129). 

      Forskning som tar ett elevperspektiv på formativ bedömning beskrivs vara en bristvara i 

svensk forskning och i synnerhet i grundskolekontext (Vetenskapsrådet 2015a:48). Att studera 

enskilda strategier av den formativa bedömningen anses också vara av vikt, eftersom detta ger 

lärare möjligheten att bedriva en undervisning som är byggd på vetenskaplig grund 

(Vetenskapsrådet 2015b:61).  
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1.1 Syfte och frågeställningar   

Syftet med studien är att ta reda på hur formativ bedömning och formativ feedback påverkar 

eleverna. Genom intervjuer beskrivs en lärares upplevelser samt elevernas upplevelser av hur 

formativ bedömning och feedback påverkar lärandet. Genom observationer undersöks det hur 

de olika feedback-formerna kommuniceras av läraren till eleverna och hur de kommuniceras 

mellan elever på svensklektioner. Jag har valt att koncentrera mig på följande frågeställningar: 

 Hur ser återkopplingen ut från lärare till elev och eleverna sinsemellan? 

 Hur resonerar en lärare om sin återkoppling och hur den påverkar elevernas 

motivation och lärandeprocess? 

 Hur upplever eleverna den respons som de ger och får av varandra och hur upplever 

de att den påverkar deras motivation och lärandeprocess? 

 

2 Teoretiska utgångspunkter 

Detta avsnitt syftar till att introducera begreppen bedömning, formativ och summativ 

bedömning, feedback och kamratbedömning. Fyra feedbacknivåer presenteras, som jag sedan 

använder som grund i analyskapitlet.  

 

2.1 Bedömning 

Bedömning innebär en värdering av något. I skolan används bedömning för att påvisa 

prestationer av olika slag (Pettersson 2010:7). Bedömning är ett kraftfullt pedagogiskt 

instrument som genom historien tjänat flera syften och tagit sig olika utformningar. Till 

exempel bedömning som ett administrativt instrument med politiska och 

resursfördelningssyften (Lundahl & Folke-Fichtelius 2010:13–16). Kunskapsbedömning kan 

ses som en social praktik beroende av tid, sociala och kulturella sammanhang. Kunskap kan ses 
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som något socialt konstruerat som tar form mellan människor enligt ett sociokulturellt/ 

socialkonstruktivistiskt sätt att se på kunskap, lärande och bedömning (Vetenskapsrådet 

2015b:11). Det sociokulturella och socialkonstruktivistiska synsättet är denna studies 

övergripande teoretiska perspektiv.         

     En elevs lärande är beroende på vilket sätt och på vad eleven blir bedömd. För att en 

bedömning ska stödja lärandet bör elever få kännedom om hur bedömningsprocessen går till 

och hur de lär sig (Pettersson 2013:39–41). Törnvall (2002:176) menar att det behövs mer 

allsidiga bedömningar och bedömningsmetoder utifrån elevernas villkor för att eleverna ska 

kunna få kontroll över sin egen lärandeprocess, som det i hennes studie visat sig att eleverna 

vill ha. Petterssons (2013:40) modell illustrerar hur bedömning kan ha olika konsekvenser för 

elevers kunskapsutveckling, motivation och självuppfattning:  

 

                          Jag kan, vill, vågar 

                     

Jag kan inte, vill inte, vågar inte  

 

Figur 1. Modell för bedömningens konsekvenser för eleven (Pettersson 2013:40) 

En bedömning som stimulerar lärandet innebär att elevens kunnande analyserats på ett sätt så 

att eleven får tilltro till sin egen förmåga (jag kan, vill, vågar). Uteblir analysen kan 

bedömningen uppfattas som en dom och ett fördömande (Jag kan inte, vill inte, vågar inte) 

(Pettersson 2013:40). 

utveckla, 
analysera 

Döma 
Fördöma

Bedöma 

Bedöma 
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2.1.1 Formativ bedömning i relation till summativ bedömning  

En bedömningssituation kan fungera summativt eller formativt och dessa kan kombineras med 

varandra (Skolverket 2011:17). En formativ bedömningsprocess kännetecknas av att målen 

tydliggörs i undervisningen och genom insamlandet av information talar den om hur eleven 

befinner sig i relation till målen. Återkopplingen är då nyckeln till att eleven ska kunna gå vidare 

mot målen (Lundahl 2011). I denna studie kommer begreppet formativ bedömning att användas 

men i svenska termer talar man ofta om bedömning för (BFL) och av lärande. Då den 

förstnämnda syftar till en formativ bedömning och den andra till summativ bedömning.  

     Black och Wiliam (2008:9) definierar formativ bedömning (Assessment for learning) som 

klassrumsaktiviteter där bevis skapas om studenters prestationer som används av läraren och 

andra elever för att avgöra vad eleven behöver för typ av återkoppling för att kunna ta sig till 

nästa steg i inlärningsprocessen. Det gör läraren genom att samla bevis på framsteg i lärandet 

genom observation, dokumentation och analys. Eleven ska förstå målen som ska uppnås, ges 

feedback och tränas i kognitivt tänkande. Det handlar vidare om hur läraren använder 

informationen till att förändra undervisningen till den enskilda eleven. Till exempel genom 

lärarens återkoppling tillbaka till gruppen i form av justeringar utifrån vad som sker i lärandet. 

     Formativ bedömning har under senare år alltmer talats om som en social och kontextbunden 

praktik, där forskning om dess effekter inte kan förbise ur vilket sammanhang dessa praktiker 

studeras, därför är det av största vikt att undersöka formativ bedömning i olika kontext och 

utbildningssystem (Vetenskapsrådet 2015b:26). Det beskrivs till exempel som en svårighet att 

i summativa system förena bedömningsfunktionerna inom formativ bedömning där 

redovisningskuluren är påtaglig. Som till exempel i USA där summativa bedömningskulturen 

är hög (Vetenskapsrådet 2015b:71).    

     En summativ bedömning är en mer sammanfattning av vad en elev lärt sig i slutet av en 

arbetsprocess. Det kan vara ett slutprov eller ett betyg (Hult 2011:19). Summativa prov kan 

vara till exempel nationella prov och kan även användas i formativt syfte om läraren utifrån ett 

summativt prov förändrar sin undervisning (Skolverket 2011:9). Hur vida vi använder 

begreppet formativ bedömning eller inte och om bedömningen är formativ eller inte är något 

som vi inte bör rikta vårt fokus till, utan istället tala om bedömning som för lärandet framåt. 

Det betyder att en summativ bedömning kan användas på ett formativt sätt till exempel 

feedbacken en elev får från ett prov (Wiliam 2015:17). 
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     I den formativa bedömningen handlar det om att arbeta med tekniker för att få ett nytt sätt 

att tänka om bedömning och lärande. Det är inte tillräckligt att lärare har kunskap, de måste få 

in teknikerna i den dagliga undervisningen, som tar tid och bör ske i små steg (Wiliam 2015:32).  

     Fem nyckelstrategier nämns ofta för formativ bedömning. Tre aktörer kan vara de aktiva i 

den formativa bedömningen, dessa är läraren, eleven och kamrater (Wiliam 2015:21).  

1. Klargöra och skapa delaktighet i intentionerna med undervisningen och kriterierna för 

att lyckas i sitt lärande. 

2. Skapa effektiva diskussioner, aktiviteter och uppgifter som kan visa i vilken 

utsträckning eleverna har lärt/förstått. 

          3. Ge återkoppling som för de lärande framåt. 

4. Aktivera elever som undervisningsresurser för varandra. 

 

5. Aktivera elever som ägare av sitt eget lärande. (Wiliam 2013:61: Wiliam 2015:13) 

      

2.2 Formativ feedback och återkopplingsnivåer   

Informationen man får genom att samla bevis för elevers kunskaper kan användas formativt 

genom att ge återkoppling till eleverna som kan göras av läraren, kamraten eller till sig själv 

(Jönsson & Odenstad 2014:15). Feedback och återkoppling är begrepp som i denna studie 

kommer att användas som begrepp med betydelsen att stödja elevernas lärande så långt det är 

möjligt. I denna studie kommer båda begreppen att användas som synonymer till varandra.  

     Vad återkoppling innehåller för information, hur den är utformad, vem som ger den och vem 

som tar emot den och när återkopplingen ges är alla faktorer som kan påverka ifall feedbacken 

har stark eller svag effekt på lärandet. Det är också faktorer som avgör utifall feedbacken 

upplevs som positiv eller negativ av eleverna (Jönsson 2012:75). Det finns forskning som visar 

på att olika elever behöver olika typer av återkoppling, till exempel hög eller lågpresterande 

elever (Jönsson & Odenstad 2014:31).  

     För att ge god återkoppling måste läraren ha god förståelse för var eleverna befinner sig och 

tydligt uttrycka vad eleven behöver för att minska glappet mellan var eleven är och var eleven 

förväntas vara i sitt lärande (Hattie & Timperley 2007:89). För att feedbacken ska ge maximalt 

med resultat måste elevens fokus tas ifrån uppgiften till att hitta strategier till att lösa uppgiften. 
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Eleven får inom den formativa återkopplingen svara på tre viktiga återkopplingsfrågor: Vart är 

jag på väg? Vilka är mina mål? Hur ska jag komma dit? Därtill får läraren svarar på frågorna: 

Vilka framsteg görs mot målet? Vad är nästa steg? Vilka aktiviteter behöver genomföras för att 

nå bättre framsteg? (Hattie 2012:159–161). Om dessa frågor går att besvara har man kommit 

in i kärnan av den formativa bedömningen. 

       

2.2.1 Uppgiftsrelaterad feedback   

Den uppgiftsrelaterade feedbacken är den vanligaste formen av återkoppling och kännetecknas 

av ett utvärderade hur pass bra eller dåligt en uppgift är utförd. Ofta innehåller denna 

återkoppling beröm. Till exempel ”Nu skrev du rätt!” eller ”Du har missat två bokstäver där”. 

Återkopplingen fokuserar inte på att hitta strategier som är generaliserbara för eleven att klara 

andra liknade uppgifter. Detta gör att eleven fokuserar mer på prestation än på strategier för att 

uppnå målen. För att denna nivå ska vara effektiv så bör den innehålla specifik information som 

hjälper eleven att underbygga sina förklaringar eller se saker ur andra perspektiv. Som eleven 

kan använda till att utföra uppgiften bättre och relatera till andra uppgifter (Hattie 2012:161–

162: Jönsson 2013:78: Jönsson & Odenstad 2014:33).  

 

2.2.2 Processinriktad feedback 

I den processinriktade feedbacken kommuniceras olika strategier och metoder som är 

generaliserbara till andra uppgifter som kan bidra till en djupare inlärning än den 

uppgiftsrelaterade feedbacken. Till detta hör till exempel att producera texter för olika syften i 

svenskan (Jönsson 2013:78). De misstag eleverna gör kan användas för att effektivisera 

inlärningen. Till exempel: ”Kan du identifiera vad som är fel och hitta en alternativ strategi för 

att lösa uppgiften?” Den processinriktade feedbacken kommunicerar också tydliga mål för 

aktiviteten (Hattie 2012:162).             

     Den processrelaterade återkopplingen har visat sig vara den mest effektiva feedbacken som 

leder till djupare inlärning än enbart minneskunskaper men är beroende av att eleverna förstår 

och vet hur de ska hantera den feedback de mottar (Jönsson 2012:78–79). Denna typ av 
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återkoppling innehåller information om hur ett mål ska nås och vart eleven befinner sig i 

förhållande till målen. Jönsson och Odenstad (2014:35) benämner denna feedbackform som 

framåtsyftande återkoppling som innehåller information om styrkor, svagheter och 

utvecklingsområden. Det är en svårighet att inte heller ge så pass detaljerad feedback att eleven 

inte tänker själv utan snarare följer instruktioner. Att ställa frågor som får eleven att tänka själv 

är därför viktigt, speciellt för hög-presterande elever, medan lågpresterande elever kan behöva 

mer stöd (Jönsson 2014:36). Den processinriktade återkopplingen kan kommunicera strategier 

och ledtrådar som gör att eleven blir mer medveten om vad som krävs för strategi för att lösa 

uppgiften. Strategier som de kan applicera på andra, svårare eller liknande uppgifter sedan 

(Hattie 2007).  

 

2.2.3 Metakognitiv/självreglerande feedback 

Den metakognitiva feedbacken handlar om att eleven tränas i att ha ansvar för sitt lärande. Det 

görs genom att få insikt om sitt eget lärande genom att följa sin egen process och söka feedback 

från andra. Det handlar om en vilja och lust att ta tillvara på den återkoppling som ges och att 

hitta strategier för att reglera lärandet (Jönsson 2013:79). Undervisningen eller återkopplingen 

riktas till att eleven tränas i att kunna bedöma sin egen prestation och träna sig i att ge och ta 

feedback till andra elever. Eleven ges möjlighet att utvärdera sig själva genom till exempel 

frågor som ”vilka strategier använde du?” ”Kan du berätta för mig hur säker du var på uppgiften 

och varför?” (Hattie 2012:163). För att denna självreflekterande nivå ska fungera effektivt krävs 

specifik koppling till uppgiften, där eleven ombeds reflektera över sin prestation eller lösning 

av en specifik uppgift snarare än om ett utvärderande av sitt lärande i största allmänhet. Genom 

själv-bedömning får eleverna insikt om hur man kan resonera när man bedömer något, hur man 

kommunicerar detta och vad feedback kan användas till. Läraren och eleven diskuterar 

tillsammans fram vad som behöver göras för förbättringar, för att på så sätt involvera eleven att 

bli mer självständig i sitt lärande (Jönsson 2013:79).    
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2.2.4 Personlig feedback 

Personlig feedback riktar sig till eleven som person och är inte förankrad i uppgiften eller målen, 

utan kommunicerar direkt beröm på till exempel positivt eller negativt beteende. Till exempel 

”Bra gjort”. Denna typ av beröm är vanlig i skolan och välkomnas och förväntas av eleverna 

och kan sätta igång processer som förändrar negativa beteenden. Dock innehåller den inte så 

mycket användbar information som kan föra lärandet framåt i form av engagemang, 

självförtroende eller förståelse för uppgiften.  Den kan vara direkt negativ om den ges vid fel 

tillfälle eftersom elever upplever och uppfattar beröm på olika sätt. Därför bör man hålla isär 

beröm och återkoppling för att det ska ha en effekt på lärandet (Hattie 2012:164–165).  

 

2.2.5 Motivation relaterat till feedback 

En definition av begreppet motivation kan beskrivas som en förändring av ett beteende och som 

de inre processer som aktiverar, guidar, och bibehåller beteendet. Utan att vi har motivation 

skulle vi inte företa oss någonting. Normalt sett skiljer man på yttre och inre motivation. Där 

en yttre motivation bygger på påtryckningar utifrån i form av belöningar eller bestraffningar. 

Denna typ av motivation kan förändra inre motivation till yttre motivation, som är negativt. 

Den inre motivationen utgår ifrån ett känslomässigt plan innefattande glädje, nyfikenhet, leklust 

som kan ge upphov till en inre tillfredställelse snarare än upprepade yttre belöningar (Lundgren 

& Lökholm 2006:45–48).      

     När eleven har motivation och drivs av den inre motivationen och vill göra någonting har 

studier visat att eleverna kan gynnas av positiv feedback, som innebär feedback som belyser 

styrkor och förtjänster. Det kan leda till att eleverna arbetar vidare med svårare uppgifter. De 

uppgifter som eleverna måste göra har det visat sig att negativ feedback, som innebär fokus på 

fel och brister kan vara gynnsamt. Om feedbacken är positiv eller negativ är dock inte 

avgörande för lärandet. Viktigare är att återkopplingen tar hänsyn till individen och dess 

förutsättningar, eftersom elever reagerar olika på olika typer av feedback. Högpresterande 

elever kan bli hjälpta av små bekräftelser att de är på rätt spår, medan lågpresterande elever kan 

behöva stöd tills de klarar uppgiften, som hjälper dem att bygga upp självförtroendet (Jönsson 

2012:82).  
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2.3 Kamratbedömning som en strategi för formativbedömning  

Övning i själv-bedömning och kamratbedömning är centrala delar av den formativa 

bedömningen och ingår som två av de fem nyckelaktiviteterna för formativ bedömning (Wiliam 

2015:13). Ett sådant arbetssätt kan ses förorda i den svenska läroplanen då det i 

syftesbeskrivningen i ämnet Svenska, beskrivs att undervisningen ska syfta till att eleverna 

utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra (Skolverket 

2011:223). Eleven kan själv göra avstämning mot matriser eller checklistor när de arbetar med 

en uppgift. Både då eleven bedömer sig själv genom själv-bedömning och andras arbeten 

genom kamratbedömning så kan eleven få syn på att samma mål kan uppfyllas på olika sätt 

(Jönsson 2012:88–89).                                                            

     Kamratbedömning kan med fördel användas för att stödja elevernas lärande. 

Kamratbedömning handlar om att identifiera styrkor och utvecklingsbehov och uttrycka detta 

med framåtsyftande återkoppling mot målen och inte om att döma (Jönsson & Odenstad 

2014:45).  

     Kamratbedömningen kan ta en tid att öva sig i innan den ger effekter men den övar eleverna 

i bedömning. När kamratvärdering ska användas kan det vara bra att ge eleverna vägledning i 

hur man bör uppföra sig och ge återkoppling till varandra (Skolverket 2011:46).   

I förlängningen kan det leda till att eleven får bättre strategier och större insikt i sitt lärande. 

Kamratbedömningen menar vissa kan vara ett första steg in i självbedömningen då det är lättare 

att öva sig i att se svagheter och kvalitéer i uppgifter man själv inte är involverad i. Det kan leda 

till att eleverna får lättare att se svagheter och kvalitéer i det de själva gjort (Jönsson 2012:90).  

     Faktorer som kan förklara varför det är så effektivt för inlärningen då eleverna aktiveras 

som läranderesurser för varandra är motivation, social sammanhållning, personalisering och 

kognitiv utveckling. Motivationen ökar med intresset att hjälpa andra. Den sociala 

sammanhållningen ökar då eleverna värnar om gruppen. Lärandet ökar då elever kan ta hjälp 

av duktigare kamrater att förklara samt den som ger hjälp behöver då reflektera över uppgiften. 

Detta kan leda till en ökad kognitiv utveckling. Denna typ av kamrathandledning har visat sig 

vara effektiv, till och med bättre än individuella förklaringar av en lärare (Wiliam 2013:147–

148).  
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     När eleverna arbetar med kamratbedömning, får de återkoppling vid flera olika tillfällen 

och återkopplingen har en annan karaktär än den ifrån läraren. Studier har visat att eleverna 

ibland föredrar att få feedback från en kompis som kan förklara hur de tänker och där eleverna 

kommunicerar på samma nivå (Jönsson 2012:90).  

   

2.4 Teorisammanfattning  

Bedömning är ett kraftfullt pedagogiskt verktyg och något ständigt aktuellt i skolans värld. För 

att en bedömning ska stödja lärandet bör elever få kännedom om hur bedömningsprocessen går 

till och hur de lär sig (Pettersson 2013:39–41). Den formativa bedömningen syftar till att: 

 forma eleven och undervisningen på ett sätt som gör målen tydliga för eleven  

 aktivera eleverna som läranderesurser för varandra genom kamratbedömning 

 att utveckla förmågor att värdera sitt eget och andras prestationer och lärande  

                                                                   (Wiliam 2013:61: Wiliam 2015:13). 

Inom den formativa bedömningen är formativa feedbacken central. Hattie (2012) talar om fyra 

återkopplingsnivåer. Dessa är: 

 Uppgiftsrelaterad feedback (kommunicerar bra och dåligt) 

 Processrelaterad feedback (framåtsyftande feedback) 

 Metakognitiv feedback (insikt om sitt eget lärande) 

 Personlig feedback (kommunicerar personligt beröm) 

Den processrelaterade återkopplingen har visat sig vara den mest effektiva feedbacken som 

leder till djupare inlärning än enbart minneskunskaper men är beroende av att eleverna förstår 

och vet hur de ska hantera den feedback de mottar (Jönsson 2012:78–79). Det är därför viktigt 

att feedbacken tenderar mot den metakognitiva feedbacknivån som får eleven att reflektera över 

sitt lärande. Uppgiftsrelaterade feedbacken bör innehålla mer information för att vara effektiv. 

Den personliga feedbacknivån har visat sig minst effektiv då den fokuserar mer på person och 

beteende än prestation.  
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     Kamratbedömning är en utav de fem nyckelstrategierna för formativ bedömning. Den kan 

med fördel användas för att stödja elevernas lärande. Kamratbedömning handlar om att 

identifiera styrkor och utvecklingsbehov och uttrycka detta med framåtsyftande återkoppling 

mot målen (Jönsson & Odenstad 2014:45).  

 

      

3 Tidigare forskning  

Detta avsnitt syftar till att ge en översikt över ett urval av den forskning som gjorts inom 

området för bedömning, formativ bedömning, feedback och kamratbedömning som även den 

kommer att vara en utgångpunkt i analyskapitlet. 

Någon som undersökt hur bedömning kan påverka elevernas motivation och lärande är Lisa 

Björklund Boistrup (2010). Hon har i sin studie Bedömning i matematik pågår!: återkoppling 

för elevers engagemang och lärande främst behandlat bedömning i matematikklassrummet 

mellan lärare och elever. Resultatet ifrån hennes studie visade att när eleverna ges feedback av 

läraren i form av beröm eller missnöje så minskar deras eget agerande (agens) och läraren tar 

rollen som enväldig värderare av elevens prestation i termer av bra eller dåligt. Om läraren 

istället kommunicerar ett intresse av det som eleven bidragit med kan det vara en utgångspunkt 

för vidare kommunikation, som bidrar till att eleven blir mer engagerad i sitt lärande (Björklund, 

Boistrup 2010).   

     Tongivande röster inom den formativa bedömningsforskningen är professorerna Dylan 

William och Paul Black. Deras studier gjorda mellan åren 1988-1997 är gjorda på skolor från 

förskoleklass till universitetsnivå inom flera ämnen och i olika länder. Alla visar på att lärandet 

gynnas av formativ bedömning. De genomsnittliga effektstorlekarna är bland de största 

någonsin rapporterats för ihållande pedagogiska insatser (Wiliam 2015:11). Speciellt gynnsamt 

var det för de ”svaga” eleverna (Black & Wiliam 1998:3). Formativ bedömning ger dessa elever 

specifik återkoppling om kvalitéer och problemen med deras arbete som de själva förstår och 

de får därigenom förståelse för hur de kan förbättra arbetet för att uppnå målen, utan att det 
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påverkar deras självbild, eller att eleverna jämför sig med andra elevers prestationer (Black & 

Wiliam 1998:9). 

     Inom Svensk forskning har ett utvecklingsprojekt i Borås utformats utifrån en modell som 

utarbetades i skolor i England av Dylan Wiliam (TLC-teacher learning communities). Det så 

kallade ”Boråsprojektet” som genomfördes under åren 2008-2009 på fyra gymnasieskolor. I 

projektet ingick bland annat 94 lärare och 8 rektorer i lärargrupper där lärarna provat att använda 

strategier utifrån den fem nyckelstrategierna och grunderna i formativ bedömning. En timme i 

veckan användes för planering, kollegialt samarbete, lektionsbesök och kontinuerliga samtal i 

lärargruppen. Målet för det första året var att utveckla strategier så att eleverna blev medvetna 

om målet med undervisningen. Elevernas reaktioner efter ett läsår med detta var att de fått större 

insikt i sina svagheter och styrkor och blivit mer självständiga i sitt lärande. Läraren var inte 

den enda resursen till att komma vidare i sitt lärande. De hade även utvecklat förmågan att 

utvärdera sin egen prestation innan de sökte svar ifrån läraren. Då strategin om 

kamratbedömning användes fick eleverna större medvetenhet om kvalité då de fick ta del av 

och reflektera över andras arbeten (Holmgren 2010:165). 

       Alva Appelgrens (2015) avhandling Error, praise, action and trait effects of feedback on 

cognitive performance and motivation undersökte vilken typ av feedback som ger bäst resultat 

på elevernas prestationer. Eleverna delades in i grupper som fick olika typer av feedback. En 

grupp fick direkt feedback under övningarna i form av positiva ljud för rätt svar och negativa 

ljud för fel svar. Eleverna i denna grupp presterade sämre än de andra grupperna som fick 

återkoppling om direkta fel eller ingen återkoppling alls. 

      Två typer av feedback jämfördes också, ”Trait feedback” som innebär fokus på personliga 

egenskaper och förmågor, jämfördes med ”action/task feedback” som är uppgiftsrelaterad och 

som direkt kommunicerar korrekthet av en lösning. Studien visar att de som fick berömmet ”du 

är smart” blev mer stressade, mindre motiverade och presterade något sämre än de som fick 

höra ”du valde rätt”. Forskarna drog slutsatsen att det är bättre att ge konkret beröm som ”du 

valde rätt”, som är direkt kopplat till prestationen och knyter an till elevernas utveckling framåt. 

Uttalandet ”du är smart” bedömer istället elevernas karaktär och kan göra dem mer osäkra på 

sin egen förmåga och tappa fokus på uppgiften (Appelgren 2015:41–43). 

     Hattie & Timperleys (2007) forskningsrapport The power of feedback tar upp ett antal 

metastudier gjorda på 1980-1990 talet som behandlar elevrelaterad feedback. Utifrån dessa 

genomförde Hattie och Timperley sin modell om de fyra feedbacknivåerna som presenteras var 
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för sig nedan (Hattie & Timperleys 2007:87). Hattie (2012:165) menar att återkopplingen bör 

gå från uppgiftsnivå till processnivå och vidare till självregleringsnivå för att vara en process 

som leder till större självförtroende och ansträngning. Återkopplingen fungerar då som en hjälp 

för eleven genom varje nivå. 

     I studien Learning from giving feedback: Insights from EFL writing classrooms in a Swedish 

lower secondary school har Jessica Berggren (2013) undersökt vad eleverna kan lära sig av att 

ge och få feedback på varandras texter inom ämnet Engelska. Det visade sig att när eleverna 

involverades som läranderesurser för varandra så utvecklades de i att ta kontroll över sitt eget 

lärande. Studien visade också att eleverna utvecklade sina idéer och tog bort och lade till 

information i arbetet med sina texter. Eleverna blev också väl medvetna om 

bedömningskriterierna för uppgiften (Berggren 2013:108). 

  

3.1 Sammanfattning av tidigare forskning  

Forskning som gjorts av effekterna av formativ bedömning, har påvisat ha positiva effekter på 

elever lärande. Ett formativt arbetssätt visar i studier som gjorts leda till att eleverna får syn på 

sitt eget lärande och övas i att ta ansvar för det. Motivationen till det egna arbetet stärks och 

eleverna utvecklar en känsla för kvalitet av sitt eget såväl som andras arbeten (Wiliam 2010: 

Hattie 2007: Holmgren 2010: Jönsson 2012). 

 

 

4 Metod och material  

Detta avsnitt beskriver vilken metod jag har använt för att inhämta mitt material, det beskriver 

också mitt urval och den deltagande skolan och klassen. Avsnittet består av tabeller som 

sammanfattar observationerna och intervjuerna. Det beskriver mitt genomförande av 

observationer och intervjuer samt bearbetning och analys av mitt material. Därtill beskrivs och 

diskuteras de etiska aspekter som jag har utgått ifrån.  
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4.1 Urval och deltagande  

Den deltagande skolan är en fristående F-9 skola i södra Stockholm och den årskurs trea jag 

följt består av ca 26 elever, med en jämn fördelning mellan pojkar och flickor. Deras klasslärare 

har jag valt att namnge Juni.  

     Juni har som arbetslagets förstelärare, fått ansvar att under hösten 2015 utveckla ett formativt 

arbetssätt utifrån de fem nyckelstrategierna inom formativ bedömning och delge sina kollegor 

om hennes arbete och hänvisa till forskning på fältet. Detta som ett utvecklingsprojekt på 

skolan.   

     I skolans utvecklingsprogram för år 2015 - 2016  beskrivs det som ett av skolans 

utvecklingsområden att alla lärare ska arbeta med bedömning för lärare, BFL utifrån de fem 

strategierna. Eleverna ska också i undervisningen ges möjlighet till olika former av 

utvärderingar, som till exempel självvärdering, kamratrespons och utvärdering av 

arbetsområden.  

     Valet att följa just denna klass var just för att de är i uppstarten av det formativa arbetssättet 

och speciellt med kamratbedömning. Jag har då haft chansen att belysa både lärarens och 

elevernas eventuella frågetecken, oro, utveckling och inställning till detta under en tid. 

Den kontaktade skolan och klassen fann jag genom kontakter men jag har ingen personlig 

relation sedan tidigare med varken klassen eller läraren. 

       För att ta reda på hur eleverna påverkas av olika typer av feedback och hur ett formativt 

arbetssätt inverkar på deras lärande så föll sig observationer lämpligast, eftersom det ger 

möjlighet till att få kunskap om hur individer reflekterar i ett specifikt sammanhang. För att få 

så bred bild av mitt undersökningsområde ville jag ta del av både elevernas och lärarens 

upplevelser och arbete. Jag har därmed i denna studie använt mig av en metod triangulering 

(Palmér 2015:104). Här nedan presenteras observationer och intervjuer i tabeller och text som 

beskriver klassrumssituationen och mitt tillvägagångsätt med respektive metod.  
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4.1.2 Observation  

Observationstabell 1 

Obse

rvati

oner  

Datum, 

material & 

tid 

Aktivitet Målformulering Antal 

elever 

Bedömningsform  

1 21/10-15 

 
Ljudinspelninga

r och 

anteckningar 

Ca 1h 30min 

Arbete med 

”luck-
berättelse” 

Eleverna 
fyller i 

adjektiv i 

en elevnära 
berättelse 

Enkel textbearbetning,  

ordklasser 

Halvklass

lektion ca 
12 elever 

Eleverna sitter i 

grupper om 4 
(3grupper) och läser 

upp sina texter och ger 

kamratrespons 

2  22/10-15 

 
Ljudinspelninga

r och 

anteckningar  

Ca 1h 30min 

 

Arbete med 

”luck-
berättelse” 

Eleverna 

fyller i 
adjektiv i 

en elevnära 

berättelse 

Enkel textbearbetning,  

ordklasser 

Halvklass

lektion ca 
12 elever 

Eleverna sitter i 

grupper om 3 
(4grupper) och läser 

upp sina texter och ger 

kamratrespons 

3 6/11-15 

 

Ljudinspelninga
r och 

anteckningar 

 

Ca 1h 30min 

Arbete med 

beskrivande 

text 
”utflykten”. 

Eleverna 

skriver en 
beskrivande 

text om en 

utflykt de 
gjort i 

klassen 

Skriva en text, träna på 

att bedöma en text, 

kunna följa 
instruktion, kunna 

skriva text och följa en 

checklista, kunna läsa 
och bedöma 

kamrattext 

Helklassl

ektion 

ca 24 

elever 

Eleverna arbetar med 

själv-bedömning, 

kamratbedömning och 
lärarbedömning utifrån 

en checklista. Arbetar 

med kamratbedömning 
i par 

4 16/11-15 

Ljudinspelninga

r och 
anteckningar  

 

ca 1h 30min  

Arbete med 
”dialogtext

” 

Eleverna 
får skriva 

en 

dialogtext 
utifrån en 

bild på två 

personer  

Skriva dialog till en 
bild.  

Kunna använda 
talstreck på rätt sätt 

 

Helklassl
ektion  

ca 24 

elever  

Eleverna arbetar med 
kamratbedömning 

genom att läsa upp sin 

text och få respons i 
grupper om 4 

5 17/11-15 

Ljudinspelninga
r och 

anteckningar 

Ca 1h 30min 

 

Arbete med 

begreppsför

ståelse och 
samtal om 

hur man tar 

reda på ord 
man inte 

förstår, 

samt 
uträkningar  

Reflektera över hur 

man söker kunskap, 

begreppsförståelse och 
uträkningar  

 

Helklassl

ektion ca 

24 elever 

Samtal om hur vi lär, 

vad vi ska lära, hur 

man söker kunskap i 
helklass 
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Min studie kan sägas ha en etnografisk karaktär då forskningen tagit plats i klassrumsmiljö. Jag 

har under mina observationer varit deltagande i viss mån men försökt att hålla mig utanför den 

studerande verksamheten i den mån det gått för att inte påverka samtalens innehåll för mycket. 

En deltagande observatör kan sägas vara en observatör som försöker samspela socialt med de 

människor som man vill studera (Palmér 2015:93). Det var viktigt för mig att skapa en god 

relation med eleverna för att de skulle få förtroende för mig, känna sig bekväma inför min 

närvaro för att få bästa förutsättningar vid intervjusituationen. Därför valdes att vara närvarande 

under större delen av skoldagen även då aktiviteter/skolämnen genomfördes som inte direkt var 

av intresse för min studie. Det kan därför sägas att min närvaro till viss del var av deltagande 

karaktär.  

     Jag använde mig av fältanteckningar med ett utformat observationsschema (se bilaga 2) och 

observationen kan därför sägas vara en delvis strukturerad observation (Palmér 2015:100). 

Uttalanden som jag tyckte passade in på respektive feedbacknivå (se bilaga 2) skrevs in 

efterhand.  Ljudinspelningar genomfördes vid de tillfällen under dagens klassrumssituationer 

som föreföll intressanta för min studie. Under observationerna satt jag på avstånd längst ned i 

klassrummet (mest under genomgångar). När eleverna arbetade i grupper eller självständigt 

kunde jag gå runt i klassrummet och sitta med någon grupp och lyssna när de arbetade eller 

befinna mig bredvid läraren då hon hjälpte elever.  

4.2.2 Intervju 

Intervjutabell 1 

Intervjuer med 

eleverna  

Datum, 

material 

Aktivitet Antal elever Bedömningsform  

Elevintervju 1 6/11-15 

Ljudinspelning 

ca 40min  

Arbete med 
beskrivande 

text 

”utflykten” 
Eleverna 

skriver en 

beskrivande 
text om en 

utflykt de 

gjort i klassen. 

 10 elever  Eleverna arbetar med 
själv-bedömning, 

kamratbedömning och 

lärarbedömning utifrån 
en checklista.  

Elevintervju2 16/11-15 

 

Ljudinspelning 

Ca 40min   

Arbete med 

”dialogtext” 

Eleverna får 
skriva en 

dialogtext 

utifrån en bild  

Helklass ca 22 

elever  

Kamratbedömning i 

grupper om 4 
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Intervjutabell 2 

Intervjuer med Datum, 

material 

 Längd  Utbildning  Verksam i antal 

år 

Lärarintervju 1 16/11-15 

Ljudinspel

ning  

Ca 15min  Årskurs 1-7  14 

Fortsättning 1 17/11-15 

Ljudinspel

ning  

Ca 20min    

 

För att göra barns tankevärldar synliga så är intervju och samtal en bra förutsättning för detta. 

Genom samtalen måste eleverna tänka och reflektera, som leder till tankeutveckling och lärande 

(Doverborg & Samuelsson 2000:13,15). Vid intervjuerna använde jag mig av enbart inspelning 

för att kunna bibehålla ögonkontakt med mina informanter under samtalet. Informanterna 

verkade inte bekymrade eller stressande av inspelningen utan var obekymrade och positivt 

inställda till att bli intervjuade. Intervjusamtalen med eleverna kan sägas vara strukturerad 

eftersom frågorna var ställda för att få barnen att tänka mot ett specifikt innehåll. Som i detta 

fall handlade om att ge och ta emot feedback (Doverborg & Samuelsson 2000:44).  

     Intervjufrågorna följde en intervjuguide (se bilaga 4) uppdelad i teman men frågorna följdes 

inte till punkt och pricka utan utvecklades likt ett samtal. Intervjufrågor där barnen behövde 

beskriva och förklara försökte jag ställa eftersom det gör dem mer aktiva i samtalssituationen 

(Doverborg & Samuelsson 2000:15).     

      Intervjuerna med eleverna genomfördes utanför klassrummet i en korridor där eleverna satt 

två och två vid flera bord med rejält avstånd ifrån varandra. Vikten av att ha en lugn plats där 

eleverna kan koncentrera sig och inte tappa fokus är viktigt (Doverborg & Samuelsson 

2000:25). Generellt var detta en lugn och avskild plats där eleverna var vana vid att sitta och 

arbeta. Vid något tillfälle blev vi avbrutna av att en annan klass kom ut i korridoren som gjorde 

att intervjun fick avbrytas för att sedan återtas när de andra eleverna gått ut på rast. Att ha god 

tid för intervjun är något Doverborg och Samuelsson (2000:25) belyser. Om eleven/eleverna 

ska iväg på lunch eller att lektionen tar slut kan det få barnet att stressa på sina svar. Detta kunde 

jag känna vid mina intervjuer, genom att eleverna visste att det snart var dags för en annan 



 

 

24 

 

lektion och därför kanske de inte utvecklade sina svar eller att jag inte kände att tid fanns till att 

ställa ytterligare följdfrågor på de svar de gav, just på grund av tidsbrist. Jag upplevde dock att 

eleverna var otroligt intresserade och engagerade i samtalen och att de verkligen reflekterade 

över frågorna. Även om de intervjuades i par, så upplevde jag att de svarade individuellt men 

hade delvis stöd av varandra i sina svar (Doverborg & Samuelsson 2000:29).   

     Intervjun med läraren följde även den en intervjuguide (se bilaga 3) som var strukturerad. 

Detta eftersom den innehöll specifika frågor om ett innehåll, som handlade om lärarens 

formativa bedömningsarbete och återkoppling. Platsen för lärarens intervju var i klassrummet 

då vi kunde sitta ostörda. Intervjun spelades även den in med digital diktafon för bästa 

ljudkvalitet.  

 

 

4.3 Bearbetning och analys  

Observationerna och intervjuerna transkriberades så snart som var möjligt för bästa återgivning. 

Innehållet i observationerna analyserades utifrån Hattie och Timperleys feedbacknivåer 

(2007:87). Intervjuerna tematiserades utifrån teman som verkade rimliga att ta upp och 

återknyta till forskning.       

     Eftersom det endast är en lärare och ett antal elever så är jag medveten om att det inte går 

att dra några generella slutsatser om hur formativ bedömning och formativ feedback påverkar 

elever i stort. Detta är endast en indikation med syfte att belysa hur en uppstart av detta 

utvecklingsarbete med formativ bedömning kan se ut just på svensklektioner. Läraren jag följt 

kunde jag se under mina observationer använda sig av flera strategier/metoder som kan sägas 

tillhöra formativ bedömning, men jag har här valt att koncentrera mig på återkoppling och 

kamratbedömning.  

     Att avgöra vad som är specifikt för varje feedbacknivå vill jag betona är en tolkning och ett 

försök att kategorisera och urskilja olika sätt att uttrycka återkoppling på och dess effekter. Som 

läsare av denna studie bör man inte tolka någon feedbackform eller lärarens eller elevernas 

uttalanden som sämre eller bättre. Mitt syfte är inte att belysa rätt eller fel för den enskilda 

lärarens formativa bedömning eller feedbackhandlingar. Snarare ska studien läsas som en 

inspiration för lärares eller andra verksamma inom inlärning att fundera på effekterna av olika 

typer av feedback och hur lärandet kan effektiviseras.  
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4.4 Etiska aspekter  

Innan mitt besök i den aktuella klassen skrevs ett missivbrev om informerat samtycke för 

intervju riktat till elevernas föräldrar (se bilaga 1). I missivbrevet informerades det om studiens 

syfte och innebörd och att informanterna närsomhelst kunde avvika ifrån projektet (Kvale 

1997:107). Detta mailades ut till föräldrarna av klassläraren som inte fick något negativt svar 

tillbaka. Informerat samtycke gällde också för inspelning av läraren i klassen och 

intervjusituationerna med läraren, där information om studiens syften, innebörd och att läraren 

närsomhelst kunde välja att avvika från projektet (Kvale 1997:107).     

    Kvale (1997:107) menar att man vid vetenskaplig forskning bör förhålla sig till 

konfidentialitetsprincipen, som innebär att ingen ska kunna identifieras i studien. Det kan därför 

inte utläsas vilken skola jag besökt eller vilka mina informanter är. Läraren har fått det fiktiva 

namnet Juni. Ännu en vetenskaplig princip är nyttjandekravet som innebär att inte studiens 

syften är av ekonomiska vinstintressen. Denna studie har enbart som syfte att vara en del av 

min utbildning (Kvale 1997:107).  

   

 

 

5 Analys och resultat - Om de olika feedbacknivåerna 

Denna första del av analyskapitlet syftar till att redovisa min analys utifrån det empiriska 

material bestående av fem observationsdagar i klassrumsmiljö med fokus på svensklektioner. I 

analysen för min första frågeställning har jag analyserat materialet utifrån Hattie och 

Timperleys (2007:87) modell om de fyra återkopplingsnivåerna. Åter vill jag betona att 

kategorierna exemplen lyder under är tolkningar och ett försök att belysa effekterna av olika 

typer av återkoppling och bör inte utläsas som bättre eller sämre sätt att ge feedback på (se 

punkt 4.3). Analyskapitel 5 avslutas med en sammanfattning. 
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5.1 Lärarens formativa bedömning och feedbacknivåer från lärare-elev  

I detta avsnitt ämnar jag att redovisa för lärarens formativa bedömning som jag observerat under 

mina besök och relatera det till den tidigare forskningen. Vidare kommer lärarens feedback som 

jag observerat att analyseras utifrån återkopplingsnivåerna för feedback med understödjande 

exempel (Hattie och Timperleys 2007:87).  

För att eleverna ska utveckla förmågor som handlar om att bedöma sin egen och andras 

prestationer behöver undervisningen anordnas på ett sätt som gör detta möjligt att träna på. För 

att eleverna ska lära sig något behöver läraren aktivera eleverna. Utan tydliga lärandemål kan 

det dock bli svårt att få eleverna att lära sig det de ska (Wiliam 2015:43).             

     Lärarens upplägg av undervisningen visar på tydliga formativa bedömningsinslag på olika 

sätt. Läraren skapar uppgifter och diskussioner där eleverna får visa vad de lärt och förstått som 

är den andra av de fem nyckelstrategierna inom den formativa bedömningen (Wiliam 2015:13). 

Till exempel genom själv-bedömning, kamratbedömning, diskussion i helgrupp, genom att 

redovisa på en enskild White-board, att läraren väntar innan elevsvar, att dra namn på stickor 

som avgör vem som får svara och genomföra ”exit tickets” som innebär att eleverna får berätta 

om innehållet av lektionen. Läraren frågar också vad eleverna tycker att hon ska ta med sig till 

nästa gång de ska arbeta med någon liknande uppgift. Det gör att eleverna tillåts reflektera över 

lektionsinnehållet och deras roll i lärandet. 

     Generellt under alla mina observationer på svensklektionerna så tydliggörs varje aktivitet 

och dess mål på ett tydligt sätt, som är ett kännetecken av en formativ bedömningsprocess och 

nyckelstrategi ett som handlar om att skapa delaktighet i kriterierna (Wiliam 2015:13, Lundahl 

2011). Det görs dels genom att det står tydligt på tavlan vad eleverna ska göra och vad målet 

är. Läraren går igenom detta muntligt inför varje aktivitet och förklarar hur man kan tänka och 

underlätta för att nå målen. 

     Forskning har påvisat att genom det formativa arbetssättet där målen tydliggörs så blir 

eleverna mer självständiga i sitt lärande och kan se svagheter och styrkor med sitt egna och 

andras arbete (Holmgren 2010:165). Min uppfattning är att eleverna är självständiga och 

motiverade när de tar sig an uppgifterna, de verkar trygga och lugna och tar uppgifterna på 

allvar. De tar hjälp av varandra i gruppen eller en kamrat i första hand då de stöter på problem. 

När de ger respons till varandra utvecklas deras sätt att ge och ta emot respons och de kan lättare 
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resonera om olika kvalitéer och sätt att utföra en uppgift på allt mer med tiden, som tidigare 

forskning påvisat att eleverna utvecklar genom kamratbedömning (Holmgren 2010:165–180). 

Detta är något jag noterar är allt mer vanligt från mitt första besök till mitt sista besök, något 

jag återkommer till senare i analysen. 

      Mitt främsta fokus för detta avsnitt har varit att analysera mitt resultat från där läraren ger 

feedback till elever utifrån de olika feedbacknivåerna (Hattie 2007:87). Detta för att studera den 

tredje nyckelstrategin inom formativ bedömning som handlar om att ge återkoppling som för 

lärandet framåt (William 2010). 

      Vid mina observationer har jag noterat att läraren ofta har en till en undervisning med en 

elev där läraren stöttar den elev som behöver extra stöd under mesta delen av lektionen. Detta 

görs tills det att eleven lyckas med uppgiften. För lågpresterande elever kan det behövas att stöd 

ges tills de klarar uppgiften för att förstärka deras självförtroende (Jönsson 2012:82). Feedback 

i helgrupp är vanligt förekommande som kan ses som ett tecken på lärarens formativa 

bedömning, där läraren förändrar sin undervisning utefter vad som sker i lärandet och 

informerar eleverna om hur lärandeprocessen ser ut som i sin tur tränar eleverna i kognitivt 

tänkande (Jönsson 2012:79). Enskilda elever kan komma fram och söka feedback eller fråga 

något specifikt. Ibland samlar läraren de elever som behöver mer stöd vid ett bord nära sig, så 

att flera kan få stöttning samtidigt. Oftast är en fritidsresurs med i klassrummet och kan stötta 

övriga elever eller en enskild elev.   

 

5.1.1 Uppgiftsrelaterad feedback 

Under samtliga av mina observationer så innehåller lärarens feedback till eleverna beröm men 

den innehåller inte värderingar som bra eller dåligt/rätt eller fel (Hattie 2012: 161-162) utan att 

också innehålla specifik information om vad som var bra, mindre bra, rätt eller fel. Den typ av 

information som behövs för att feedbacken ska vara effektiv mot att föra lärandet vidare, 

eftersom den även går att överföra till andra uppgifter (Hattie 2012: Jönsson 2013). Läraren 

kommunicerar beröm om hur det går för eleverna oftast i stor grupp en bit in i arbetet. Det kan 

vara genom formuleringar likt ”Jag tycker att ni arbetar bra… Jag tycker speciellt om att se… 

” Eller ”Jag tror att ni behöver fundera på några saker… Jag ser att…” (observation 1). 

     Läraren kommunicerar sällan i stil med ”Du har missat stor bokstav” till en elev. Läraren 
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formulerar sig så att eleven själv får fundera på vad som kan förbättras eller vad som är ”fel”. 

Till exempel: ”Jag ser att du haft lite bråttom på några ställen, kan du titta igenom texten igen” 

(observation 2). Denna typ av feedback kan sägas tangera till att ges på ett sätt som utvecklar 

elevernas förmåga att träna den metakognitiva/självreglerande förmågan eftersom de får 

fundera över sin egen prestation och ta tillvara på den feedback som ges (Jönsson 2013:79). 

Denna typ av formuleringar tangerar också till den processinriktade feedbacknivån eftersom 

den uppmanar till att eleven kan identifiera fel och komma på egna lösningar för att förbättra 

texten, som leder till en djupare inlärning (Hattie 2012:162).  

 

5.1.2 Processinriktad feedback  

Processinriktad feedback kommunicerar olika strategier för djupare inlärning. Denna 

återkoppling kan beskrivas som framåtsyftande återkoppling, som ofta inverkar positivt på 

lärandet. Det förklarar i bästa fall en lägesbeskrivning och dels en strategi för att utvecklas 

ytterligare (Jönsson 2014:35). 

     Följande exempel är taget ifrån observation 4 (se observationstabell). Här tycker jag mig 

kunna identifiera att läraren kommunicerar att eleven ska komma ifrån fokus från själva 

uppgiften, till att hitta strategier för att lösa uppgiften (Hattie 2012).  

Exempel 1. Att få eleven att relatera till egna erfarenheter. Obs. 4 

L: om man tänker att det där var du och Diana som pratade med varandra. Vad skulle ni kunna 

säga till varandra, på bilden står de verkligen och fnissar. Vad skulle de kunna säga till 

varandra? Kanske säger dom ”-hej din gamla gädda! – Gädda kan du vara själv!”  

E: [fniss] 

E: har du klappat en ko någon gång? 

Den strategi som förmedlas i detta exempel är att läraren vill få elev att sätta sig in i personerna 

på bildens situation genom att utgå ifrån sig själv. Vad eleven själv skulle kunna tänkas prata 

om med en kompis när de har roligt tillsammans. Det får eleven att relatera till egna erfarenheter 

vilken kan vara en strategi att använda för att få eleven engagerad i uppgiften. Det är också en 

strategi som är användbar till flera uppgifter (Hattie 2012:162).                       
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     Ett annat exempel på processinriktad feedback är från observation 4 (se observationstabell) 

som kan sägas kommunicera ledtrådar som gör eleven medveten om vilken strategi som kan 

användas för att lösa en uppgift (Hattie 2007).  

Exempel 2. Att ge ledtrådar. Obs. 4  

L: Hur kan man säga att hon sa det då, tror du hon sa såhär hej [dov röst] 

E: nej såhär heeej [glad röst] 

L: heeej [glad röst] hur kan man säga att hon sa det då?  

E: snällt  

L: ja eller… säger hon såhär, vad roligt att se dig? Tror du att de är kompisar, känner de 

varandra? 

 

I detta ger läraren ledtrådar om hur olika känslor påverkar hur man säger och uttrycker något, 

att det är beroende på vem man samtalar med, att man kan uttrycka sig på olika sätt. Detta ger 

eleven ledtrådar och ingångar till hur eleven kan skriva dialogen. Detta kan eleven applicera på 

andra uppgifter/texter då dialog ska skrivas och detta är kännetecken för den processinriktade 

feedbacknivån (Hattie 2007).  

 

5.1.3 Självreglerande/metakognitiv feedback  

Exempel 3 är taget ifrån observation 5 (se observationstabell) och beskriver en diskussion om 

hur man lär och tar ansvar för sitt eget lärande. Hur man själv kan söka information och söka 

feedback ifrån andra som är kännetecken inom den metakognitiva feedbacknivån (Hattie 

2012:163). Detta var kopplat till en specifik uppgift om begreppsförståelse som är viktig för att 

eleverna ska kunna reflektera över lärande på ett konkret sätt, utan att det blir för allmänna 

resonemang om lärande i största allmänhet (Jönsson 2013:79).  

Exempel 3. Hur man tar reda på saker man inte vet. Obs. 5 

L: Man måste ju veta, förstå uppgiften så man vet vad man ska göra. Ni ska nå ett mål, så ni 

måste kunna ta reda på det [syftar till ordets betydelse]. Bara ni kan lösa det. 

L: Hur kan man göra för att ta reda på det? 

L: Vad skulle du råda mig till? 

E: googla  

L: det skulle jag kunna göra 
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E: fråga en kompis 

L: Vad skulle jag mer kunna göra? 

E: man skulle kunna kolla namnet, någonstans där det står om subtraktion [visar på vägg] 

L: BRA! Det kan jag ju göra, det brukar ju finnas en manual, bruksanvisning.  

L: Svaret i subtraktion kom du fram till. Alla ni har ju en bok [visar upp matteboken]. Använd 

de ni har nära er (en kompis) eller använd boken. Kolla runt i klassrummet. Ordböcker kan man 

använda. Eller Google.  

I den formativa bedömningen är läraren analytisk och bedömer också hur väl eleverna arbetar 

med att söka information och använda olika typer av källor (Jönsson & Odenstad 2014:172). 

Detta exempel visar tydligt att lärarens syfte inte bara handlar om att bedöma elevernas 

prestationer utan att få eleverna att själva ta ansvar för sitt lärande, som berör den femte 

nyckelstrategin i den formativa bedömningen (Wiliam 2015:13).  

 

5.1.4 Personlig feedback  

Feedback på personlig nivå där beröm angående elevens person eller beteende förekom sällan 

under mina samtliga observationer. Exempel som kan tänkas ligga i linje med den personliga 

feedbacken är den då läraren kommunicerar till eleverna i en mindre grupp under observation 

4 (se observationstabell). 

 

Exempel 4. Att visa intresse. Obs. 4  

L: Hur gick det med talstreck och ny rad? 

E: Samtidiga: Bra! 

L: Härligt, bra kämpat! 

Även om feedbacken i exemplet ovan inte innehåller så mycket information som för lärandet 

vidare kan den varken sägas självklart fungera effektivt eller fungera negativt eftersom elever 

upplever beröm på olika sätt (Hattie 2012: 164-165). Det kan uppfattas som att läraren visar ett 

intresse för det som eleverna bidragit med och det kan fungera som en utgångspunkt för vidare 

kommunikation som kan göra eleverna mer engagerade i sitt lärande (Björklund-Boistrup 

2010).  
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5.2 Feedbacknivåer mellan elev och elev  

Detta avsnitt kommer följa samma struktur som vid analysen av lärarens feedback. I denna 

kommer elevernas feedback till varandra på lektionerna att analyseras och understödjas av 

exempel från observationerna utifrån Hattie och Timperleys feedbacknivåer (2007:87).  

 

5.2.1 Uppgiftsrelaterad feedback 

Tecken på uppgiftsrelaterad feedback får jag då eleverna arbetar med kamratrespons under 

observation 1 (se observationstabell). Uppgiftsrelaterad feedback handlar om att värdera hur 

väl en uppgift är utförd på i termer av bra, dålig, rätt eller fel (Hattie 2012:161–162).  

 

Otydlig men rolig historia. Obs. 1   

I en av grupperna under observation 1 uttrycker en elev att berättelsen en kamrat läst upp var 

lite otydlig men att det var en rolig historia. Elevens feedback till kamraten kommunicerade 

inte närmare vad det var som var otydligt, och sammanfattar att berättelsen var rolig, som jag 

tolkar som att elevens feedback rör sig på en uppgiftsrelaterad feedback nivå.  

Den var bra. Obs. 1 

Under samma observationstillfälle efter att en elev har läst sin text för kamraterna i gruppen så 

uttrycker eleven att hen är lite osäker på hur slutet var på sin berättelse. Någon av eleverna 

uttrycker att ”Nä, jag tyckte det var bra!” och eleverna går vidare till nästa uppläsare. 

     Uttalanden under rubrikerna ovan visade sig under båda mina observationer (obs1 och obs2) 

vara vanligt förekommande. Dock i de grupper där läraren varit med som samtalspartner och 

där läraren uppmuntrat eleverna att inte bara sammanfatta texterna som bra eller dåliga, utan att 

ställa specifika frågor eller förslag och kommunicera feedback på en mer processinriktad nivå 

finns det exempel på en mer processinriktad och metakognitiv feedbacknivå. Då jag 

observerade flera uttalanden likt exempel 5 nedan.  

Exempel 5. Mot en processinriktad feedbacknivå. Obs 1 
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E1: Är orangutang verkligen ett adjektiv?  

E2: Nej, juste eleven [byter ut ordet] 

Den feedback E1 kommunicerar i exempel 5 är specifik och kopplad till uppgiften, eftersom 

eleven ställer det som en fråga, ger det kamraten chans att tänka efter och motivera sitt svar. 

Hade eleven istället fokuserat på rätt och fel på uppgiften som i den uppgiftsrelaterade 

feedbacken hade eleven kanske bara sagt att ”orangutang är fel”. Metakognitiv nivå motiverar 

jag med att E2 tar tillvara på den återkoppling som ges och byter ut ett ord till ett adjektiv som 

passar bättre ihop med berättelsen och vad som var målet och syftet med uppgiften.  

     Utifrån lärarens instruktioner innan aktiviteten så kommunicerar läraren några saker 

eleverna ska tänka på; bland annat att de ska beskriva för sina kompisar vad de vill ha hjälp 

med. Det handlar alltså inte bara om att eleverna ska få feedback från varandra, utan att de också 

ska träna sig i att kommunicera och beskriva de som de specifikt vill ha feedback på. Föra sig 

mot den metakognitiva nivån av feedback (Hattie 2012:163). Den metakognitiva nivån handlar 

bland annat om att eleven söker feedback från andra. Som nämnt exempel ovan visar tydligt att 

eleverna/eleven också gör. I beskrivningen av eleven som kände sig osäker på slutet av sin text, 

uttrycker eleven inte detta som i en fråga, utan kommunicerar att hen känner sig osäker på sitt 

slut i berättelsen. Hade eleven istället frågat till exempel ”Har ni några förslag hur jag kan 

avsluta min text, jag känner mig lite osäker?” Hade kanske kamraternas feedback tagit en mer 

specifik form. Eller om kamraterna frågat om mer information om vad hen kände sig osäker på, 

eller varför inte slutet kändes så bra. Detta visar på att det är ansvar ifrån båda håll för att 

feedbacken ska vara givande och föra lärandet framåt. En slutsats av detta är att eleverna 

behöver instruktioner och tränas i hur man tar hjälp/ställer frågor och hur man ger och tar emot 

feedback.  

 

5.2.2 Processinriktad feedback  

Även om det fanns tecken på processinriktad feedback ifrån både observation 1 och 2, så skiljer 

sig observation 3 ifrån de andra då eleverna under observation 3 arbetar utifrån en checklista.  

Eleverna utryckte här mer specifika strategier, förslag på alternativa strategier för att bearbeta 

och förbättra sina texter. De ”misstag” som eleven gjort kan användas för att effektivisera 

inlärningen (Hattie 2012:162). I exempel 6 illustreras det hur responsen ser ut mellan två elever 
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när de ger respons till varandra utifrån en checklista som handlar om den beskrivandetexten om 

utflykten, dess form och innehåll.  

Exempel 6. Förslag på alternativ. Obs 3  

E1: Jag ser att du har kryssat i allt förutom en, ”vad vi såg”.  

E2: Jag tänkte att du fick med vad vi såg men du skrev att vi såg skyltar och lösa stora 

stenar. Jag tycker att du kanske hade kunnat få med vad stenarna hette, eller kanske så. 

E1: Jaaa… kanske det.  

 

Exempel 7. Resonemang om bedömningen. Obs 3 

E1: Jag kryssade i alla förutom en [hänvisar till punkten ”handstilen är läslig”] för först blev jag 

lite förvirrad, för först hade jag lite svårt att se om du skrivit f eller t  

E2: Jaa... 

E1: För jag tycker nästan att den [pekar] och den [pekar] ser nästan lika ut för mig, och sen 

ibland här i slutet förstod jag ingenting först men sen såg jag att det stod olika kopp sorter, men 

är inte det samma ord? Är det de, eller..? 

E2: Ja, jag vet inte. 

 
 

5.2.3 Självreglerande/metakognitiv feedback  

Den processinriktade feedbacken är beroende av att eleverna förstår och vet hur de ska hantera 

den feedback som de mottar (Jönsson 2012:78–79). Att eleverna söker feedback från andra är 

exempel 6 ett tydligt exempel på där eleven frågar sin kamrat om hur den resonerat om att den 

inte har fyllt i kriteriet ”Vad vi såg” som skulle finnas med i berättelsen. Där eleven som gett 

feedbacken får motivera sitt ställningstagande och ger samtidigt förslag till hur man skulle 

kunnat skriva för att förbättra texten. Där tränas eleven i att ge respons och får samtidigt fundera 

på olika kvalitéer i en text.       

     I exempel 7 så kan det utläsas att eleven för ett resonemang om hur eleven bedömt texten 

och kriterierna. Det ger den andra eleven en insikt om hur man kan resonera när man bedömer 

något och de kan sedan tillsammans komma fram till förbättringar (Jönsson 2013:79).  
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5.2.4 Personlig feedback  

 

Under samtliga mina observationer så la jag sällan märke till uttalanden i stil med ”Du är 

smart” eller ”Du är duktig” varken mellan eleverna eller mellan lärare och elev. Den typ av 

feedback som kommunicerar beröm och karaktärsbeskrivningar. Mina upplevelser är att 

eleverna tog sina bedömningar på allvar och försökte vara så specifika som möjligt men att de 

behöver tid och vägledning i detta arbete.    

 

5.3 Sammanfattning av kapitel 5   

I detta analyskapitel har det tagits upp dels lärarens feedback till eleverna och elevernas 

feedback till varandra. Sammanfattningsvis kan sägas att läraren aktiverar eleverna inom den 

formativa bedömningen på olika sätt. Alla de fem nyckelstrategierna för formativ bedömning 

synliggjordes under mina besök. Det som föreföll utmärkande för lärarens feedback till elever 

var att den var delvis uppgiftsrelaterad och kommunicerade beröm (en lägesbeskrivning) men 

inte utan att det samtidigt gavs möjlighet för eleven att få information om vad som var bra och 

vad som var nästa steg att utveckla. Som är mer inriktat mot den processrelaterade 

feedbacknivån. Genom lärarens sätt att ställa frågor, ge ledtrådar och samtidigt uppmuntra till 

egna lösningar som får eleverna att reflektera över sin prestation som då tangerar till den 

metakognitiva nivån. Ofta kommuniceras lärarens feedback eller tillhandahåller diskussioner 

på ett sätt som får eleverna att utveckla den metakognitiva förmågan som kan sägas att läraren 

förhåller sig på en metakognitiv/självreglerande nivå av feedback.     

     Elevernas feedback till varandra föreföll sig mestadels ligga på en uppgiftsrelaterad nivå av 

feedback. Då de mestadels kommunicerade sammanfattande kommentarer som ”Det var en bra 

historia” men då eleverna fick stöd av läraren så kunde de även specificera sin respons. Med 

tiden är min upplevelse att eleverna blev mer vana och bekväma med att både ge och ta emot 

respons som gjorde att de rörde sig på en mer processinriktad nivå av feedback. När de arbetade 

med kamratrespons utifrån en checklista blev det extra tydligt för eleverna vad man skulle ge 

och få respons på, som gjorde att eleverna blev mer specifika i sin respons och motiverade sina 

valen de gjort utifrån kriterierna. Även om det vid de andra tillfällena hade kommunicerats 
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muntligt av läraren på ett tydligt sätt vad eleverna skulle ge respons på så var det svårare för 

eleverna att vara specifika med detta även om det förekom. Det fanns också indikationer på att 

eleverna i samspelet med kamraten blev mer självreglerande och fick insikt om både kvalitéer 

i sitt eget arbete och i kamratens arbete. Återkoppling på personlig nivå i form av personligt 

beröm eller misstyckande förekom inte under mina observationer.  

 

6 Analys och resultat – Lärarens och elevers upplevelser  

Detta andra analyskapitel består av analyser av material hämtat ifrån mina intervjuer med 

läraren och eleverna. Dessa analyser svarar på min andra och tredje frågeställning som berör 

lärarens upplevelser av sin återkoppling och elevernas upplevelser av att ge och få återkoppling 

inom arbetet med kamratbedömning. Här har materialet analyserats genom tematisering och 

analyserats med utgångspunkt i den tidigare forskning som presenterats i kapitel 2. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning av kapitel 6.   

 

6.1 Lärarens upplevelser och resonemang om formativ bedömning 

och återkoppling  

I detta första analysavsnitt kommer lärarens resonemang och upplevelser av ett arbete med 

formativ bedömning och resonemang om sin återkoppling att presenteras. Dessa analyseras 

med stöd i den tidigare forskningen från kapitel 2. Materialet har tematiserats under rubriker 

om möjligheter, svårigheter och om lärarens upplevelser av hennes återkoppling till eleverna. 

Alla exempel är tagna ifrån intervjutabell 2.  



 

 

36 

 

 

6.1.1 Läraren om den formativa bedömningens möjligheter  

Ur Junis beskrivning av möjligheter med återkoppling till eleverna och hur den påverkar deras 

motivation och lärandeprocess kan två viktiga punkter utvinnas. Dess är att söka återkoppling 

och att ta tillvara på den återkoppling som ges.  

Att söka återkoppling      

För Juni är det viktigt att få eleverna att själva ta reda på kunskap och söka information och 

feedback. Att det är elevernas ansvar och de som förlorar på om de inte vet hur de ska gå tillväga 

om de inte kan någonting. Som läraren tycker sig kunna se mer och mer att de gör i hennes 

klass. Juni beskriver att hon vill få eleverna att känna att det inte är meningen att man ska veta 

svaret men att man ska veta hur man tar reda på det. Hattie och Yates (2014:90) beskriver att 

återkopplingsprocessen snarare handlar om att skaffa sig information som möjliggör 

förändringar som för eleven närmare målen än om belöning eller stöd. Det ger eleven möjlighet 

att kartlägga, planera och justera och tänka om som är en form av realistisk självreglering.  

Exempel 8. Läraren om att själv söka återkoppling 

Jag vill ju att de ska känna att, om de stöter på någonting, ja men hur ska jag göra, det är ju inte 

alltid så att jag kan komma och berätta. Det är okej att ta reda på, slå upp i en bok. Så länge det 

inte är något test eller diagnos av något slag, så är ju inte det att fuska om jag frågar någon på ett 

bra sätt. Att då använda sig av sin grupp och fråga någon nära. 

I exempel 8 illustreras att Juni vill att eleverna ska vara resurser för varandra, som berör den 

fjärde strategin inom formativ bedömning, som handlar om att aktivera eleverna som 

läranderesurser för varandra samt den femte strategin som handlar om att ta ansvar för sitt eget 

lärande (Wiliam 2015:139).  

Att ta tillvara på den återkoppling som ges 

Den andra punkten handlar om att Juni vill få eleverna att använda den återkoppling som ges, 

som är något som de pratar mycket om i klassen. De pratar om att den feedback som de mottar 

ska de använda till förändringar sen. En viktig aspekt inom formativ bedömning (om inte den 



 

 

37 

 

viktigaste) för att återkopplingen ska fungera formativt är det att återkopplingen ska användas 

till att forma inriktningen på lärandet (Wiliam 2015:18).  

Exempel 9. Läraren om att använda återkopplingen 

Jag är emot det här… det beror på om det är en pågående process i ett arbete, men om det är en 

avslutad uppgift. Så är jag ganska mycket emot att de ska gå tillbaka och sudda och rätta och göra 

om just det arbetet. Men däremot så ska den feedbacken ligga till grund för nästa uppgift av 

samma slag. Då kan eleven gå tillbaka till den förra uppgiften och titta vad som saknades där, och 

då kan de använda den till nästa. Är det annars en arbetsuppgift där man ger feedbacken mitt i är 

ju såklart tanken att feedbacken ska användas till just den. Man ska inte ta död på lusten där… 

och bara det här är fel, och gå in och sudda och ändra allting.  

Det som exempel 9 visar på är att Juni vill få eleverna att reflektera över hur de ska motta den 

feedback som de får och hur den ska styra lärandet framåt. För att effekterna av formativ 

bedömning ska vara gynnsamt för lärandet måste hänsyn tas till hur feedbacken ska användas 

och hur den mottas av eleverna, att man följer upp hur återkopplingen använts och utnyttjats. 

Det beskriver Jönsson och Odenstad (2014:39) som dialogisk återkoppling mellan lärare och 

elev.   

     Juni tycker sig kunna se en skillnad i elevernas engagemang i undervisningen efter ett mer 

formativt arbete. ”Det tycker jag att de är på en annan nivå än vad de har varit förut. Att de just 

förstår vad och varför vi ska göra någonting” beskriver Juni.  

 

6.1.2 Läraren om den formativa bedömningens svårigheter  

Ur Junis beskrivning av svårigheter med återkoppling till eleverna och hur den påverkar deras 

motivation och lärandeprocess kan två viktiga punkter utvinnas. Dess är hur återkopplingen kan 

påverka eleverna och svårigheten i att lägga återkopplingen på rätt nivå för varje elev.  

Hur återkopplingen kan påverka eleverna  

Juni beskriver att hon försöker att tänka formativt istället för att tänka bedömning. Som hon kan 

känna låta negativt och uppfattas som negativt av eleverna. Denna oro är befogad i och med att 

forskning visat att elevernas lärande är beroende av på vilket sätt en elev blir bedömd och 

påverkas av elevernas kännedom om hur bedömningen ska gå till (Pettersson 2013:39–41).  
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Exempel 10. Läraren om hur återkopplingen kan påverka eleverna 

Min farhåga med att ge konstruktiv kritik och sådär är att jag det finns en risk att man aldrig får 

känna att man är nöjd, att hur långt man än kommer, så fort jag känner mig färdig. Så säger man 

ja, jättebra. Då är det nästa steg som gäller. Man måste ju tillåta sig själv att pausa och få känna 

att vad bra jag gjort, och vad nöjd jag är med det här. För det kan jag känna ibland från min egen 

barndom att jag ville vara den duktiga flickan. Vi har ju många flickor och pojkar som har de 

kraven på sig själva, att då hela tiden bara få ribban höjd och aldrig pausa tror jag kan bli farligt. 

Exempel 10 illustrerar Junis rädslor om att eleverna inte ska få känna att de gjort bra ifrån sig 

utan att det alltid ska ges möjlighet att nå så långt de förmår. Att det alltid finns ett nästa steg. 

Törnvall (2002) beskrev i sin studie att eleverna vill ha kontroll över sitt eget lärande, det gäller 

att göra sina bedömningar utifrån varje elevs villkor så att det inte påverkar deras 

självuppfattning på ett allt för kravfullt sätt.  

Svårigheten att ge återkoppling på rätt nivå  

Den andra punkten handlar om att återkoppla på rätt nivå för varje individ och att 

återkopplingen kan se olika ut för olika individer. Forskning har visat att återkoppling har olika 

påverkan beroende på om den ges till en hög eller låg-presterande elev och behöver därför 

individualiseras (Wiliam 1998:3).  

Exempel 11. Läraren om att ge återkoppling på rätt nivå 

Återkopplingen är olika beroende på vart eleverna är, hur långt de har kommit. Där måste ribban 

läggas lagom högt. Det är mer utmaning med dem som kommit långt. Jag har ganska stor 

spridning i klassen, i flera ämnen men framförallt i matte. Det är nästan vår största utmaning som 

lärare. Men det är svårt ibland, jag kan känna att hur långt ska de nå? Hur höga krav ska jag ställa 

egentligen? Eller kan de få nöja sig med att de kommit väldigt långt. Men det är en jättesvår 

avvägning.  

Juni upplever utifrån beskrivningen i exempel 11 att det är svårare att ge återkoppling till de 

elever som kommit långt i lärandet. Då blir det en utmaning att även motivera dem till att 

fortsätta lära. Där försöker Juni säga till dem att hon aldrig skulle säga, liksom höja och ge dem 

tips och råd om de inte redan hade kommit långt. Att det är därför hon ger dem tips, för att hon 

ser att de har kommit så långt med att skriva så hon tror att eleven skulle kunna gå in på det här 

också. Att det blir det positiva hoppas Juni. Wiliam (2015:139) menar att det bara är läraren 
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genom att lära känna sina elever som kan avgöra när det är läge att driva på eller att låta bli att 

göra det.  

 

6.1.3 Läraren om att ge återkoppling  

Ur Junis beskrivning av sin återkoppling till eleverna och hur den påverkar deras motivation 

och lärandeprocess kan utvinnas två viktiga punkter. Dess är hur Juni beskriver sin återkoppling 

på olika nivåer och hur de påverkar eleverna.  

Junis beskrivning av sin återkoppling  

Den första punkten handlar om hur Juni beskriver sin återkoppling och hur den förändrats.  

Exempel 12. Processinriktad återkoppling  

Jag har nog alltid försökt tänka mycket på att ge feedback. Jag försöker nog vara mer tydlig nu i 

VAD som är bra. Att inte bara säga bra, utan att berätta vad som eleven har gjort bra och vad som 

kan förbättras.  

Av exempel 12 kan utvinnas att Junis uppfattning av sin återkoppling till eleverna rör sig på en 

processinriktad nivå (Jönsson 2013:78, Hattie 2012:162) av feedback. Detta eftersom Juni 

försöker kommunicera vad som var bra, mindre bra och vad som är nästa steg. Detta är också 

min uppfattning av de observationer jag gjort under den tid jag besökt klassrummet 

(Observationstabell 1).                                     

     Juni beskriver också att hon försöker ge återkoppling på olika sätt utifrån vart eleven 

befinner sig som berörs i exempel 13 och 14 nedan. Den första handlar om återkopplingen som 

ges till en högpresterande elev och den andra den återkoppling som ges till en lågpresterande 

elev.  

Exempel 13. Läraren om återkoppling för högpresterande elever 

De som har gjort det väldigt bra, försöker jag också vara tydlig med vad det var som var bra. Du 

har skrivit så bra innehåll, du beskriver så bra. Men där kan jag tycka att det är svårt att ge 

återkoppling för vidare förbättring. Det kan vara ett dilemma att man påpekar det som varit bra 

och jag tänker att det är en morot att man känner att man ska göra det lika bra till nästa gång 

eftersom man fick återkoppling att det var bra kan det ge en vilja att fortsätta så.  
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Min tolkning är att Juni beskriver att det är lättare att ge feedback på uppgiftsnivå (Hattie 

2012:161-162) som kommunicerar rätt eller fel, bra eller dåligt på en uppgift än att formulera 

feedback för vidare utveckling, den processinriktade feedbacken (Hattie 2012:162). Specifikt 

för högpresterande elever. Som kan vara en förklaring till varför det är den vanligaste 

feedbackformen i skolkontext.  

Hur återkopplingen påverkar eleverna  

Den andra punkten handlar om Junis upplevelser av hur olika återkoppling påverkar eleverna 

och att hon försöker tänka på hur hon kommunicerar återkopplingen då en elev har många ”fel”.  

Exempel 14. Läraren om återkoppling för lågpresterande elever 

Är det någon elev som har jätte jättesvårt och har massa fel kanske jag väljer ut någonting att titta 

på, bara meningsbyggnad eller mellanrum eller vad det nu kan vara. Vi tränar stavning och det är 

väl enda gången jag har klassiska läxförhör, men jag tänker att där är det bra med övning och att 

få testa sig själv. Är det massa fel brukar jag inte rödmarkera allt utan jag väljer något eller bara 

skriver att jag ser att det var lite kämpigt denna vecka, kom igen till nästa vecka. Mer för att höja.  

Min tolkning utifrån exempel 13 och 14 är att Juni använder olika typer av feedback utifrån 

vart eleven befinner sig. Det får mig att tänka på om att om jag var eleven som fick denna typ 

av återkoppling skulle jag tänka att det är okej att misslyckas. Som elev tror jag att en elev blir 

mer motiverad till att klara uppgiften bättre, eftersom att eleven har en lärare som tror på elevens 

förmåga. Till skillnad på om återkopplingen utformats så att självtvivel skapats hos eleven och 

det hade säkerligen minskat elevens ansträngningar. Hattie och Yates menar att det är 

fullkomligt normalt att uppleva svårigheter med svåra uppgifter (Hattie & Yates 2014:93).  

6.2 Elevernas upplevelser av den feedback som de ger och får av 

varandra  

I detta avsnitt kommer elevernas upplevelser av den feedback som de ger och får av varandra 

och hur kamratbedömning kan främja lärandet att presenteras och analyseras utifrån tidigare 

forskning.  
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6.2.1 Elever om att ge respons  

I intervju 1 (se intervjutabell) beskriver en elev att det inte alltid är så lätt att ge respons till 

kamrater som exempel 15 beskriver.  

Exempel 15. Elev om att påpeka fel 

Det kan vara lite svårt ibland för man vill inte säga, det där är fel, eller så. 

Hur man ska kommunicera feedbacken är något som beskrivs som att eleverna behöver tränas 

i. Det är bra att som lärare ge vägledning i hur man bör ge respons till varandra (Skolverket 

2011:46). Wiliam beskriver att eleverna behöver utveckla tilltro, kunna kommunicera effektivt 

och lösa de konflikter som uppstår i gruppen i arbetet med kamratbedömning eller arbete i grupp 

i övrigt (Wiliam 2015:180). 

     Generellt vid alla mina intervjuer var eleverna positiva till arbetet med kamratbedömning 

och att ge respons till varandra. En elev uttrycker detta i exempel 16.  

 

Exempel 16. Elev om att få feedback från olika håll 

Det är bättre att barnen också får ge respons för ifall man inte gjort helt perfekt, då kanske läraren 

blir snäll, och då är det bra om kamraterna också får säga vad de tycker för de kanske tänker på 

ett annat sätt. 

När eleverna arbetar med kamratbedömningen tar bedömningen en annan karaktär som 

exempel 16 belyser ovan. Det kan således vara något som eleverna kan föredra (Jönsson 

2012:90).  

     Flera av eleverna uttryckte att de speciellt tyckte att det var positivt och roligt att arbeta med 

checklistan vid kamratbedömningen (Observation 3). En elev uttrycker att det var lättare att ge 

specifik respons med hjälp av checklistan.  

Exempel 17. Elev om att arbeta med checklistor  

Det var lättare att arbeta med checklistorna nu vet man vad man ska tänka på för annars kan det 

bli att man säger att: Ja, den är bra och det är bra. Men här blir det lättare att kolla av har texten 

verkligen stor bokstav och punkt då vet man, annars kanske man inte tänker på det lika mycket.  
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Detta tolkar jag utifrån exempel 17 som att checklistan hjälper eleverna att föra sig till mer 

processinriktad/metakognitiv nivå av feedback (Hattie 2012:162–163).   

     En annan elev uttrycker ett liknande resonemang. Eleven uttrycker att det var svårare att ge 

feedback utifrån muntliga instruktioner ifrån läraren, det var lättare att ha kriterierna tydligt 

framför sig.  

Exempel 18. Elev om att utgå ifrån vissa punkter 

Det är lättare med checklistan för då kan man titta på vissa punkter annars vet man inte vad man 

ska titta på. 

Att ha något konkret att förhålla sig till är något flera elever betonar. De vet vad de ska titta på 

och då blir också återkopplingen mer specifik och användbar. Mot en processinriktad nivå av 

feedback (Hattie 2012:162).   

     Många av eleverna upplevdes vara positiva till arbetet med kamratrespons som exempel 19 

och 20 belyser då de beskriver att det positiva återfinns i att hjälpa andra som kan fungera 

motiverande för deras eget lärande (Wiliam 2013:147-148).  

Exempel 19: Elev om det positiva med att ge respons 

 Jag tyckte det var kul att ge respons till de andra så att den kan bli bättre att skriva.  

Eleven uttrycker en insikt om att det kan ge en själv något om man hjälper andra och det är 

något som forskning om kamratbedömning belyser som en av kamratbedömningens vinster 

(Wiliam 2013:147–148). Det kan hjälpa eleven att bli mer motiverad med intresset att hjälpa 

andra som exempel 20 uttrycker väldigt bra då en elev beskriver: 

Exempel 20. Elev om att få någon att förbättra sig 

Det kändes extra bra att ge respons när den som fick responsen sa såhär, ”Åh, tack så mycket, det 

ska jag tänka på till nästa gång”. Eller ”Tack så mycket för den saken”. Då kändes det bra att man 

kunnat hjälpa till och förbättrat till en bättre text.  

Hur man tar emot återkopplingen påverkar den som ger återkopplingen, detta är tydligt i 

exempel 20.  
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6.2.2 Elever om att få respons  

Flera av eleverna uttrycker liknande resonemang om att kamratrespons blir på ett annat sätt än 

att få respons från en lärare. Vissa beskriver att de upplever det som lättare att få respons av en 

kamrat än av en lärare och att det blir på ett annat sätt samt att det kändes bra att få respons från 

en kamrat. Forskning har visat att eleverna kan föredra att få respons från en kamrat som 

kommunicerar på samma nivå som eleven (Jönsson 2012:90).  

Exempel 21. Elever om att kamratrespons blir på ett annat sätt  

Det är lätt att få respons av en kompis, av en lärare blir det mer rakt fram, medan en kompis kan 

säga lite… tänk på det där. 

Det är roligt att få respons av en kamrat, vi brukar inte göra det, men när vi gör det så blir det på 

ett annat sätt. 

Exempel 22. Elever om det positiva med att få respons   

Det kändes kul. Det kändes bra att få respons.  

En annan elev belyser att responsen gav hen en annan syn på vad hen själv ansåg om sin 

prestation. Jönsson (2012:90) belyser att kamratbedömning kan få eleverna att lättare se 

kvalitéer i det de själva gjort. Detta blir tydligt i nästa exempel av exempel 22.  

Om man tillexempel… om… V tyckte att min handstil var oläslig så kan hon ju skriva det och 

jag kan tänka på det. Och om hon tycker att den är bra så kan jag tänka på det som är bra som jag 

själv inte tyckte var så bra.  

Exempel 23. Elev om effekten av kamratbedömning 

Det kändes väldigt bra, för om det är så att man har gjort fel, missat ett talstreck eller någonting 

så kan de andra hjälpa en. Så att du kan göra färdigt.  

Att kamratbedömning kan möjliggöra att eleverna får mer återkommande återkoppling 

(Jönsson 2012:90) vid flera tillfällen kan exempel 23 tolkas som. Att få mer återkommande 

återkoppling kan tillföra att man lyckas göra klart uppgiften, som påverkar elevernas motivation 

och lärande.  
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6.2.3 Elever om hur kamratbedömning kan synliggöra lärandeprocessen  

Exempel 24 och 25 nedan är några utav de mest tydliga exemplen på hur kamratbedömning kan 

synliggöra lärandet och öka motivationen till att utveckla sitt arbete och vidare lärande.  

Exempel 24. Elever får insikt om olika kvalitéer  

E1: Han skrev ju en längre text än mig men jag tycker ändå att jag fick med allt, man behöver 

liksom inte skriva världens längsta text för att få med allt. Den kan vara ganska kort. 

E2: För om den blir för lång så glömmer man bort fakta och då kanske man måste läsa den igen. 

Och då kanske man kan flytta eller ändra någonting. 

Exempel 24 illustrerar en insikt hos eleven att samma mål kan uppfyllas på olika sätt (Jönsson 

2012:88-89).  

Exempel 25. Elevers metakognitiva förmågor utvecklas 

E1: Jag tyckte att jag hade fått med allt men F hade ju en idé om att jag kunde skriva vad stenen 

hette som vi såg, att det heter flyttblock. Det tycker jag lät som en bra idé och något jag kan få in 

istället för att jag skrev ”stora stenar”.              

E2: Det som är så bra är att man kan komma ihåg till nästa gång vad kompisen sagt. 

 

Att eleverna får insikt om sitt eget lärande, hur olika kvalitéer på olika texter tycker jag mig 

kunna utvinna i elevernas beskrivningar i exempel 24 och 25. Forskning har visat att eleverna 

med ett formativt arbetssätt får större insikt om sina svagheter och styrkor och blir mer 

självständiga i sitt lärande (Holmgren 2010:165) och det är något som jag tycker mig kunna 

utvinna att en del av eleverna har fått utifrån sina uttalanden.  I Berggrens studie (2013) 

återfanns att eleverna med kamratbedömning fick nya idéer, lade till och tog ifrån i arbetet med 

texter. Detta är något som exempel 25 beskriver då eleven tog till sig kamratens idé om att 

utveckla texten.  

6.1 Sammanfattning av kapitel 6 

Detta analyskapitel har berört lärarens upplevelser om den formativa bedömningen och 

återkopplingens möjligheter, svårigheter och resonemang om lärarens återkoppling till eleverna 

har beskrivits. Angående möjligheter med formativ bedömning och återkoppling upplever 

läraren att det får eleverna att ta ansvar för sitt eget lärande och söka kunskap på olika sätt. Att 
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de tränas i att ta hjälp av varandra är en viktig del och eleverna gör detta mer och mer upplever 

Juni. För Juni är det viktigt att belysa för eleverna att den feedback de får ifrån läraren och 

kamrater ska användas för att utveckla arbetet med en liknande uppgift. Det är inte alltid 

feedbacken behöver leda till att ändra och förbättra just den uppgiften, det beror på vad syftet 

är menar Juni. Juni upplever att eleverna fått ett annat engagemang i undervisningen med detta 

arbetssätt och att de har större insikt om varför de gör någonting i klassrummet.  

     Att olika feedback mottas på olika sätt är tydligt i Junis resonemang. Svårigheter beskrivs 

som att det är svårt att avgöra om man alltid ska kommunicera vad nästa steg är med risk för 

att eleven inte ska få känna sig klar och nöjd med sin prestation, speciellt för de elever som 

redan kommit långt. När Juni beskriver sin återkoppling till eleverna och hur den har förändrats 

så beskriver hon att hon försöker att vara mer tydlig i att beskriva vad som var bra respektive 

vad som behöver utvecklas till eleverna. Återkopplingen görs också på olika sätt beroende på 

om det till exempel är en högpresterande eller lågpresterande elev. För en högpresterande elev 

kan Juni tycka att det är svårt att utveckla feedbacken mot nästa steg. För en lågpresterande elev 

brukar Juni välja ut några specifika saker att träna på, så att eleven tar sig ann uppgiften på ett 

mer motiverande sätt.      

     Elevernas upplevelser om att ge respons till varandra kan sammanfattas som alla positiva, 

genom att de kan få respons från flera olika håll, mer frekvent och på ett annat sätt än från 

läraren enbart. Det beskrivs uppleva att arbetet med checklistor var speciellt positivt då det blev 

tydligare vad man skulle ge respons på. Flera av eleverna uttryckte att det var positivt med att 

ge respons i och med att man kan hjälpa andra att bli bättre på att skriva. Att ge respons var 

speciellt roligt då kamraten tog tillvara på responsen. Det som beskrivs vara en svårighet var i 

sättet man skulle säga responsen på (man vill inte säga att det och det var fel) och hur kamraten 

skulle motta responsen. 

       Att få respons upplevdes av vissa elever, utifrån deras beskrivningar som lättare att få ifrån 

en kamrat än från en lärare. För flera av eleverna kändes det bra och de kunde hjälpa dem att se 

sin prestation på ett annat sätt eller få syn på hur olika texter kan se ut.  

Generellt gav det eleverna en möjlighet till att se svagheter och styrkor i sitt eget arbete och 

tillsammans med kamraterna kunde de komma fram till förbättringar av sina texter.  
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7 Sammanfattning och diskussion  

I analyskapitel 5 togs det upp lärarens feedback till eleverna och elevernas feedback till 

varandra. Det beskrevs att läraren aktiverar eleverna inom den formativa bedömningen på olika 

sätt, till exempel genom att tydliggöra målen (Wiliam 2015:13). Att få in teknikerna för den 

formativa bedömningen kan ta tid, även om läraren besitter massa kunskap (Wiliam, 2015:32). 

     Lärarens feedback till elever var delvis uppgiftsrelaterad och kommunicerade beröm, men 

det gavs också möjlighet för eleven att få information om vad som var bra och vad som var 

nästa steg att utveckla, det som är kärnan i formativ feedback. Den är alltså mer inriktad mot 

den processrelaterade feedbacknivån som kommunicerar hur eleven ligger till i förhållande till 

målen (Jönsson 2012:78-79). För att ge god återkoppling bör återkopplingen vara tydlig för att 

minska glappet mellan vart eleven befinner sig och vart eleven ska (Hattie 2007:89). Lärarens 

sätt att ställa frågor, ge ledtrådar och samtidigt uppmuntra till egna lösningar är kännetecken 

för den processrelaterade feedbacknivån och något jag kunnat utvinna under mina 

observationer. Läraren får eleverna att reflektera över sin prestation som kännetecknar den 

metakognitiva nivån. Ofta kommunicerades lärarens feedback på ett sätt som fick eleverna att 

utveckla den metakognitiva förmågan som är den femte nyckelstrategin för formativ 

bedömning, att låta eleverna träna sig i att bli ägare över sitt eget lärande (Wiliam 2015:13).  

     Elevernas feedback till varandra låg mestadels på en uppgiftsrelaterad nivå av feedback. Då 

de mestadels kommunicerade sammanfattande kommentarer som ”Det var en bra historia” men 

då eleverna fick stöd av läraren så kunde de även specificera sin respons. Detta kan förklaras 

med att det tar tid för alla parter att komma in i detta arbetssätt och eleverna kan behöva 

vägledning i hur man kommunicerar feedback och tar emot feedback (Skolverket 2011:46). Det 

var min upplevelse att eleverna blev mer vana och bekväma med att både ge och ta emot 

respons. Det gjorde att de rörde sig på en mer processinriktad nivå av feedback. Att arbeta 

utifrån en checklista tydliggjorde vad man skulle ge respons på, som i sin tur ledde till att 

responsen effektiviserades och eleverna fick insikt om både kvalitéer i sitt eget arbete och i 

kamratens arbete. Återkoppling på personlig nivå i form av personligt beröm som ”du är 

duktig” var inget som jag noterade förekom under mina observationer. Studier har visat att 

denna typ av personligt beröm inte är att föredra då eleverna kan bli mer stressade och 



 

 

47 

 

ofokuserade på uppgiften eftersom det får dem att börja reflektera över sig själva och sina 

förmågor (Appelgren 2015:41-43).  

     I analyskapitel 6 så beskrevs lärarens upplevelser om den formativa bedömningens 

möjligheter och svårigheter. Lärarens resonemang om hennes återkoppling till eleverna 

beskrevs också. De möjligheter läraren såg med formativ bedömning var att den får eleverna 

att ta ansvar för sitt eget lärande och söka kunskap på olika sätt. Det har också flera studier om 

den formativa bedömningens effekter tydligt indikerat (Wiliam 2015:11). Eleverna beskrevs 

som att de börjar komma in i ett arbete med att stödja varandra i deras lärande och ta tillvara på 

den feedback som de mottar och får med tiden ett annat engagemang på lektionerna, som 

beskrivs vara den formativa bedömningen och kamratresponsens vinningar enligt tidigare 

studier (Holmgren 2010:163, Berggren 2013:108). 

       Feedback är beroende av vem som mottar den och vem som ger den samt dess utformning 

(Jönsson 2012:75). Att olika feedback mottas på olika sätt är något som Juni beskriver. Det är 

svårt att avgöra om man alltid ska kommunicera vad nästa steg är med risk för att eleven inte 

ska få känna sig nöjd med sin prestation, detta speciellt för de elever som redan kommit långt 

beskriver Juni. Wiliam (2015) menar att den formativa feedbacken bör kommuniceras på ett 

sätt som inte utmanar elevernas självbild och att det är upp till den enskilde läraren att avgöra 

när det är läge att skjuta på eller att låta bli. 

       Juni beskrev sin återkoppling till eleverna att hon försöker vara mer tydlig i att beskriva 

vad som var bra respektive vad som behöver utvecklas till eleverna. Återkopplingen 

individanpassas också som även forskning betonat att elever behöver beroende på om de är hög 

eller lågpresterande elever (Jönsson & Odenstad 2014:31). Juni beskrev det som svårt att ge 

feedback till en högpresterande elev, att avgöra vad nästa steg är och om eleven bör gå vidare. 

För en lågpresterande elev beskrev Juni att hon vill stödja med att belysa några punkter i taget 

så att det inte blir överväldigande negativt för eleven. 

      Elevernas upplevelser om att ge respons till varandra var alla positiva. Detta eftersom det 

gav dem en chans att få respons från flera olika håll, mer frekvent återkoppling och som hade 

en annan karaktär än lärarens. Att arbeta med checklistor var speciellt positivt då det blev 

tydligare vad man skulle ge respons på. Flera av eleverna uttryckte att det var positivt med att 

ge respons i och med att man kan hjälpa andra att bli bättre på att skriva. Att kamratrespons 

stärker gruppens sammanhållning och att elever blir mer motiverade av att hjälpa andra har 

tidigare visats i studier (Wiliam 2013:147-148). 
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      Att eleverna behöver vägledning i hur man kommunicerar och ger återkoppling på ett bra 

sätt har tidigare betonats (Skolverket 2011:46). Detta uttrycks av en del elever då man kan 

känna sig osäker på hur man ska säga för att inte kamraten ska ta illa upp.  

     Att få respons upplevdes av vissa elever, utifrån deras beskrivningar som lättare att få ifrån 

en kamrat än från en lärare. Det har också tidigare studier påvisat att elever ibland föredrar 

(Jönsson 2012:90). 

       Målet med studien var att undersöka hur elever påverkas av formativ bedömning och 

formativ feedback. Slutsatser som kan göras är att eleverna påverkas av vem som ger den och 

vem som tar emot den (Jönsson 2012:75). Det framkom ur elevernas beskrivningar varken som 

bättre eller sämre att få kamratrespons än lärarrespons men det var på ett annat sätt. Ett sätt som 

vissa elever kan föredra. Därtill möjliggör det att få mer frekvent återkoppling så att man blir 

klar med uppgiften. Vad återkopplingen innehåller för information påverkar också eleverna i 

deras lärande. Slutsatsen är att eleverna söker och uppskattar specifik återkoppling 

(processinriktad feedback) med strategier som får dem att prestera bättre snarare än personlig 

feedback, både ifrån lärare och ifrån kamrater. När återkopplingen ges verkar vara av betydelse 

för motivationen, men är också beroende av vem återkopplingen riktas till. Lågpresterande 

elever kan behöva mer stöd medan högpresterande kan gynnas av kort feedback att de är på rätt 

spår (Jönsson 2012:82). 

     Att genomföra denna studie med endast en lärares resonemang och ett antal elevers 

upplevelser är jag medveten om inte kan dra några generella slutsatser. Dock samstämmer mina 

upplevelser utifrån mina observationer med både lärarens och elevernas beskrivningar. Denna 

studie kan ses som en indikation på att elevernas lärandeprocess och motivation påverkas i den 

mån att de upplevs både av mig och av läraren att eleverna är mer självständiga, söker 

återkoppling från kamrater och är mer engagerande på lektionerna. Det är något som även 

tidigare forskning inom formativ bedömning har påvisat (Wiliam 2015:11). Att genomföra 

denna studie i en större kontext under längre tid hade möjligen gett en större 

generaliseringsbarhet.   



 

 

49 

 

 

8 Vidare forskning  

För den vidare forskningen skulle det vara intressant att undersöka vidare om elevernas 

upplevelser av att motta olika typer av feedback. Speciellt intressant skulle det vara att studera 

en grupp högpresterande elever och en grupp lågpresterande elever för att se hur de eventuellt 

påverkas olika av feedbacken de får gällande deras lärande och självuppfattning. Då kunde 

förslagsvis även skillnader i både skriftlig och muntlig feedback att studeras. Speciellt i 

grundskolekontext och förslagsvis även i andra ämnen. 
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Otryckta källor   

Observationer: 

1 21/10-2015 Ljudinspelningar/anteckningar 1h 30min  

2 22/10-2015 Ljudinspelningar/anteckningar 1h 30min 

3 6/11-2015 Ljudinspelningar/anteckningar 1h 30min 

4 16/11-2015 Ljudinspelningar/anteckningar 1h 30min 

5 17/11-2015 Ljudinspelningar/anteckningar 1h 30min 
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Intervjuer: 

1 Elevintervju 1 6/11-2015 Ljudinspelning 40min 

2 Lärarintervju 1 16/11-2015 Ljudinspelning 15min 

3 Lärarintervju 2 17/11-2015 Ljudinspelning 20min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagor   

 

1. Missivbrev  

Hej alla vårdnadshavare, 

Mitt namn är Sanna Andersson och jag läser sista terminen på lärarutbildningen F-3 vid 

Södertörnshögskola. Det är nu dags för mig att skriva mitt andra och sista självständiga arbete 

(motsvarar ett examensarbete). 

Arbetet kommer behandla bedömning för lärande. Där bedömning används formativt. Dvs. Ett 

arbetssätt där kunskapsmålen tydliggörs på olika sätt och man arbetar med olika typer av återkoppling 
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-genom tillexempel kamrat och själv-bedömning, för att synliggöra sitt egna lärande och bli mer 

delaktig i det. Samtidigt kan läraren använda informationen för att utvärdera sin egen undervisning.  

Syftet med min studie är delvis att ta reda på hur eleverna upplever arbetet med bedömning och vad 

det anser att det tillför dem i deras utveckling. Elev-intervjuerna kommer spelas in med enbart 

ljudupptagning och kommer endast att användas av mig.  

Jag kommer i enlighet med de etiska principerna (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) se till att 

Ert barn är anonymt, alla namn (barnens, skolans, kommunens) kommer att anonymiseras så att ingen 

utomstående kan identifiera något i studien. Materialet behandlas endast av mig och kommer inte 

finnas tillgängligt för någon annan. 

Ni och Ert barn kan när som helst avsluta Ert barns medverkan och det är självklart helt valfritt att 

delta. Jag vill med detta brev be Er vårdnadshavare om tillåtelse att Ert barn deltar i studien. 

Vänligen sätt ett kryss i den ruta som gäller för Er och skicka tillbaka till skolan med Ert barn: 

☐ Som vårdnadshavare ger jag tillstånd att mitt barn deltar i studien 

     ☐ Som vårdnadshavare ger jag inte tillstånd att mitt barn deltar i studien 

Datum:___________________________________________________ 

Vårdnadshavarens underskrift:__________________________________ 

Om Ni har några frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på: 

Mail:XXX@XXX 

Eller telefon XXX-XXXXXXX 

Med vänliga hälsningar 

Sanna Andersson 

2. Observationsschema  

 

Uppgifts relaterat 

 

Enkla lösningar rätt/  

fel, något som saknas 

Processrelaterat 
 
Strategier, för att lösa  

en uppgift 

Metakognitiv 

 

Stärka elevens  
förmåga, strategier för 

självvärdering  

Personlig 

 

Beröm utan vidare  

återkoppling 
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3. Intervjuguide till eleverna 

Kamratbedömning  

Få 

 

 



 

 

56 

 

 

igt att få respons?  

 

 

 

att arbeta med uppgiften sen?  

 

Ge 

 

örst på?  

 

 

 

 

du/ni om att arbeta med kamratbedömning?  

 

 

 

4. Intervjuguide till läraren  

Formativ bedömning 

 Vad är bedömning för dig? 

 Vad innebär formativ bedömning för dig? 

 Hur använder du formativ bedömning? 

 Har det förändrat din undervisning? 

 Har det förändrat ditt sätt att tänka om feedback och återkoppling? 
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 Vad är den störta skillnaden på din undervisning nu, eller dina tankar om kunskap och 

kunskapsbedömning nu mot innan? 

 Hur tycker du att elevernas lärande har gynnats av formativ bedömning i 

undervisningen?  

I så fall, på vilket sätt, hur ser du det? 

 Vad tycker du om att arbeta med kamratbedömning/själv-bedömning och vad har det 

gett eleverna? 

 Vad har du sett som fungerat bra/mindre bra när eleverna ska bedöma varandras 

texter? 

 Upplever du att ett formativt arbetssätt bidrar till elevernas motivation och lärande?  

 

Återkoppling 

 Vad innebär återkoppling för dig? 

 Vad är framåtsyftande återkoppling för dig? 

 Finns det olika typer av återkoppling? Använder du dem i olika situationer/till olika 

elever? 

 Hur individanpassar du din återkoppling? 

 Hur gör du när du ger återkoppling till en elev som skrivit rätt/fel på en uppgift? 

 Hur ger du återkoppling till en elev som är på väg att nå målen? 

 Hur ger du återkoppling till en elev som du märker inte är motiverad till uppgiften? 

 Finns det situationer då återkopplingen behövs mer/mindre? 

 Hur tycker du att eleverna kommunicerar till dig och varandra vad de vill ha feedback 

på och hur de vill att återkopplingen ska se ut? 

 


