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Abstract 

The aim of this study is to investigate the perceptions about feedback 

amongst students and teachers at an upper high school. The study has its 

foundation from the works of Hattie and Timperley and from Gibbs and 

Simpson. The latter has developed Assessment Experience Questionnaire 

(AEQ). Hattie and Timperley have developed four feedback levels, that in 

diverse ways affect the student’s ability to use the teacher’s feedback in a 

positive way. The feedback levels are; on task level, on process level, a self-

regulated level and on a person level. The last one is the worst, in respect 

of student’s learning, and can be counterproductive to student’s ability to 

develop lifelong study skills. The level that is the best one, in respect of 

student’s learning, is on self-regulated level.  

The method used in this study is through a quantitative questionnaire and 

through a pragmatic onset that has an interpretive construction and anal-

ysis.  

The result of the study shows that teacher’s and student’s share the per-

ception of feedback as something teacher and student talk about. There is 

a variance and nuance as to what defines feedback. Student’s are given 

feedback from their teacher at the highest level from Hattie and Timperley 

(2007), on a self-regulated level. Both student and teacher agree on the 

definition of feedback as when the teacher has a conversation with the 

student about his or her situation in a subject.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka elever och lärares uppfattning 

av återkoppling i gymnasieskolan. Utifrån Hattie och Timperleys teori om 

återkopplingsnivåer samt Gibbs och Simpsons Assessment Experience 

Questionnaire (AEQ) har en kvantitativ enkätundersökning genomförts 

på en gymnasieskola. Hattie och Timperley har tagit fram fyra återkopp-

lingsnivåer som på olika sätt kan påverka elevens möjlighet att tillgodo-

göra sig lärarens återkoppling och använda den på ett positivt sätt. De fyra 

nivåerna är: återkoppling på uppgiftsnivå, återkoppling på processnivå, 

återkoppling på självreglerandenivå och återkoppling på person. Den 

sista är den som är minst effektiv och kan vara kontraproduktiv. Den bästa 

nivån, som är mest effektiv, är den på självreglerandenivån.  

Metod som använts i undersökningen är en kvantitativ enkät som genom 

en pragmatisk ansats även är tolkande i sin konstruktion och analys.   

Resultatet visade att elever och lärare hade något så när lika uppfattning 

om vad återkoppling innebär. Bägge grupperna identifierade samtal som 

en viktig del av återkoppling. Det fanns skillnad i hur elever och lärare de-

finierade återkoppling. Elever ansåg att de får återkoppling av lärare på 

den högsta nivån utifrån Hattie och Timperley (2007), den på självregle-

rande nivå. Både elever och lärare identifierar återkoppling som när lära-

ren berättar för eleven hur det går för den i ett ämne.  
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1 INLEDNING 

Som lärare ägnar jag mycket tid på att skriva och förmedla respons till 

mina elever. Förhoppningen är att elever både förstår den återkoppling 

som ges och kan använda de för framtida uppgifter. Men det är även en 

förhoppning om att återkopplingen ökar elevens förståelse för lärandet 

överhuvudtaget. När jag tänker på det så är det självklart att syftet med 

min återkoppling är att elever ska använda den, men frågan är om de gör 

det, om de förstår den och vet hur de ska använda återkopplingen. Med 

återkoppling avses respons på en elevs arbete eller text med kommenta-

rer om resultat och tips för att hjälpa eleven att utvecklas, både som stu-

dent och det aktuella arbetet som responsen avser.  

2015 publicerades en studie av vetenskapsrådet om formativ bedömning. 

Syftet med studien var att kartlägga forskning kring formativ bedömning. 

Ett resultat är att de studier som påvisat enorma effektstorlekar har lett 

till att policyskapare önskar implementera den formativa bedömningen i 

stor utsträckning (Hirsh & Lindberg, 2015). Ytterligare resultat visar att 

det är vanligt i studier att man lyfter fram formativ bedömning som en 

social praktik som är bunden till den specifika kontexten den finns i. Detta 

i kontrast till att se formativ bedömning som mer generella metoder 

(Hirsh & Lindberg, 2015). En stor brist som Hirsh och Lindberg (2015) 

funnit, är att det finns lite forskning om hur formativ bedömning används 

på skolnivå, här kan denna studie bidra. Återkoppling är tätt kopplat till 

formativ bedömning som en integrerad del av ett formativt förhållnings-

sätt (Hattie, 2012).  

I och med att bedömning för lärande och formativ bedömning har explo-

derat i skolvärlden har mer och mer av lärarens arbete fokuserat på hur 

lärare kan hjälpa elever framåt i lärandet. Återkoppling eller bedömning 

med syfte att utveckla lärande är alltmer vanliga diskussionsämnen i fi-

karummet på skolan. Detta har lett till att jag funderat mycket på vikten 

av min återkoppling till elever. Hur nyttig är min återkoppling? Hjälper 

min återkoppling eleverna att bli bättre studenter? Hur ser elever på min 

återkoppling? Är den tydlig och vet de hur de ska omsätta återkoppling på 

en uppgift till en annan?  

När jag läste en studie som gjorts av Carless (2006) om hur uppfattning 

och tolkning av återkoppling skiljer mellan elever och lärare blev jag nyfi-

ken på att göra en liknande studie. Resultatet av Carless studie visade att 
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elever och lärares syn på återkoppling skiljde sig åt. Carless utgick ifrån 

fem olika teman för att mäta eventuell skillnad mellan elever och lärares 

syn på återkoppling. De fem teman var:  

• Skillnad i elevers och lärares uppfattningar om återkopp-
ling  
• Använda återkoppling för förbättring  
• Förståelseförmåga om återkoppling och kriterier  
• Bedömning, maktrelation och bias  
• Känsla, betyg och misslyckande  

Carless studie utgick från en specifik kontext, högskolestudenter i Hong 

Kong. Respondenter i studien var 460 lärare och 1740 studenter. Studien 

utgick ifrån en enkätundersökning och hade gruppintervjuer som komple-

ment. Carless var noga med att poängtera att studien inte försöker säga 

någonting om hur de är på andra platser utan kan ses som en bild av hur 

lärare och elever i Hong Kong ser på återkoppling. Jag kommer mer noga 

presentera resultatet av Carless studie under teorikapitlet som följer.   

Några som var betydligt mer kända för mig och som jag har följt under ett 

par år är Hattie, Wiliam, Black och Timperley. De är alla forskare inom 

skolvärlden med lite olika områden. Hattie och Timperley har studerat 

vad som påverkar elevers resultat i skolan och Hatties bok om synligt lä-

rande (2012) fick stort genomslag när den publicerades. Wiliam och Black 

(1998) har studerat mer specifika påverkansfaktorer inom klassrummet.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka och belysa variationen av ele-

vers och lärares uppfattningar av återkoppling.  

1.2 Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande 

forskningsfrågor valts 

• Vilka variationer i uppfattning av återkopplingens innebörd finns hos 

elever och lärare? 

• Vilka variationer finns av återkopplingens effektivitet finns hos lärare 

och elever?  

• Vilka variationer finns i uppfattningen om återkoppling som verktyg 

för elevens utveckling som student mellan lärare och elever? 
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• I vilken utsträckning finns det variationer i synen på återkopplingens 

effektivitet mellan årskurserna som eleverna går i? 

• I vilken utsträckning används återkoppling på de nivåer som beskrivs 

i teorin, återkoppling på uppgift, process, självgranskning och på per-

son? 

1.3 Disposition 

Studien kommer inledas med ett bakgrundskapitel där en inflygning kring 

ämnet återkoppling ges. Kapitlet har inget anspråk på att vara en fullstän-

dig redogörelse utan är tänkt att ge läsaren nödvändiga kunskaper i ämnet 

återkoppling innan fördjupning görs. I kapitel, 3, presenteras tidigare 

forskning kring återkoppling. Framför allt Carless (2006) forskning om lä-

rare och elevers upplevelse av återkoppling i Kina, Grönlund (2011) stu-

die om återkoppling som redskap för utvecklat lärande, Sadler (2010) om 

vad som krävs av elever för att kunna tillgodogöra sig återkoppling och 

använda den framåt. Maries (2016) forskning som kan ses som ett svar på 

Carless studie där hon undersökt hur elever ser på återkoppling lyfts.  

Efter den tidigare forskningen följer ett kapitel om teoretiska utgångs-

punkter där kommer återkoppling som begrepp gås igenom samt vad som 

definierar effektiv återkoppling. Efter den teoretiska genomgången följer 

kapitel 5 om studiens teoretiska ramverk. I kapitel 6 presenteras studiens 

metod. Kapitel 7 består av resultat följt av kapitel 8 som innehåller en av-

slutande diskussion. 
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2 BAKGRUND 

Black och Wiliams artikel från 1998 öppnade för förändring av synen på 

återkopplingens effekt. Enligt deras forskning fanns det brett stöd för att 

lyfta fram formativ bedömning som central för elevers utveckling i skolan. 

I Black och Wiliams (1998) studie var det främst de elever som inte pre-

sterade bäst som tjänade mest på att läraren anpassade undervisningen 

efter elevens nivå. De elever som riskerar att i framtiden bli marginali-

serade, de som tidigt hoppar av skolan och fastna i en negativ spiral var 

de som kunde räddas genom formativ bedömning. På sätt och vis beskri-

ver de formativ bedömning som livräddande. Black och Wiliam (1998) 

menar att återkoppling som effektiv metod för fortsatt lärande ska foku-

sera på bedömning av kvaliteter av elevens arbete med framåtsyftande 

kommentarer. Att elever jämför sig med varandra ska försöka minimeras, 

det bidrar inte till ökat lärande. Bedömning som för lärandet framåt har 

god hjälp av att utveckla elevers förmåga till självbedömning eller kam-

ratbedömning (Black & Wiliam, 1998). Med Black och Wiliam som ut-

gångspunkt följer nu ett kapitel som ska leda till studiens teoretiska ra-

mar. Denna översikt gör inga anspråk på att vara heltäckande utan kan ses 

som en inflygning till fältet återkoppling. 

2.1 Vad är återkoppling? 

Hattie och Timperley (2007) definierar återkoppling som information 

som ges av en agent, det kan vara förälder, lärare, tränare osv. angående 

aspekter av någons prestation eller förståelse. Sammanfattningsvis menar 

de att återkoppling är en konsekvens av en prestation (Hattie & Timper-

ley, 2007). Nicol och Macfarlane-Dick (2006) definierar återkoppling på 

följande sätt: ”Feedback is information about how the student’s present 

state (of learning and performance) relates to these goals and standards” 

(Nicol & Macfarlane-Dick, 2006, s. 200). Hattie och Timperley (2007) me-

nar att återkoppling inte måste vara skild från instruktion om hur något 

ska göras i en uppgift eller hur en uppgift gjorts. Återkoppling kan gå in i 

instruktioner, som en sammankopplad enhet, till elever och därigenom ge 

den typ av återkoppling som syftar framåt så att nya instruktioner följer 

på grund av eller genom återkopplingen (Hattie & Timperley, 2007).  

Hattie och Timperley (2007) menar att återkoppling kan ske på olika ni-

våer; återkoppling på uppgift, återkoppling på processnivå, återkoppling 

som självreglerande och återkoppling på personen. Den sistnämnda är 
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den minst effektiva. Angående om återkoppling kommer i rätt tid så häv-

dar Hattie och Timperley att om återkoppling kommer snart efter genom-

förd uppgift är den mest effektiv om den ges på uppgiftsnivå. Om åter-

kopplingen kommer senare är den mest effektiv på processnivå (Hattie & 

Timperley, 2007).  

Grönlunds (2011) definition av återkoppling lyder: ”Med återkoppling av-

ses i denna studie lärares information till elev om någon aspekt av dennes 

prestation eller förståelse. Återkoppling är en del av den undervisnings-

process som kommer när eleven har gått vidare från instruktionen och i 

interaktion med läraren får information om sin prestation eller förståelse 

och/eller hur hon/han kan gå vidare i sitt lärande” (Grönlund 2011 s. 20). 

Mer om Grönlunds studie följer i kapitel 3, tidigare forskning.  

Wiggins (2012) skriver hur svårt det är att definiera vad effektiv åter-

koppling är. Han menar att även en så känd och erkänd forskare som Hat-

tie kan ha svårt för att beskriv vad återkoppling faktiskt är och hur det 

fungerar. Enligt Wiggins (2012) är ”återkoppling information om hur det 

går för oss i strävan efter att nå ett uppsatt mål” (Wiggins, 2012, s. 10 min 

översättning). Wiggins (2012) menar att återkoppling alltså inte är råd el-

ler bedömning av något som har gjorts. Först måste man få sin prestation 

synliggjord för sig själv med kommentarer om hur den uppfattas av andra. 

Därefter kan man gå vidare och utveckla uppgiften men då behövs kun-

skap om hur läsaren uppfattar den. Viktigt är att återkopplingen inte är 

värderande eller innehåller råd om hur man bör göra (Wiggins, 2012). 

Kluger och DeNisi (1996) skiljer på kunskap om resultat, som ofta an-

vänds som definition av återkoppling på uppgift, till att återkopplingsin-

terventioner har ett större syfte eller vidare område. Definition av feed-

back intervention av Kluger och DeNisi (1996): 

 ”actions taken by (an) external agent (s) to provide information regarding 
some aspect (s) of one’s task performance” (Kluger & DeNisi, 1996, s. 255)  

 

2.2 Vad är effektiv återkoppling? 

Hattie och Timperley (2007) menar att för att återkoppling ska fungera på 

ett bra sätt och innehålla instruktioner som leder framåt för eleven måste 

den vara uppgiftsspecifik och tydlig i fråga om vart eleven befinner sig i 

sitt lärande och vart den ska. Informationen måste fylla luckan mellan det 

befintliga läget och det önskade målet. Återkoppling kan ges på olika sätt 
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för att fylla denna lucka i elevers förståelse. Det kan ske genom affektiva 

metoder som ökad motivation, ökad insats och engagemang. Men även ge-

nom kognitiva processer som omarbeta förståelse, bekräfta för eleven när 

denne har rätt eller fel eller genom att visa eleven vägen framåt (Hattie & 

Timperley, 2007, s. 82).  

Som ett sätt att hjälpa elever att lyckas i studierna, menar Hattie och Tim-

perley (2007), kan läraren arbeta med att tydliggöra målen för eleven. När 

målen är tydliga, nåbara och vägen dit är klar för eleven ökar chansen att 

eleven når dit. Som en följd av ett tydligt mål blir det lättare för eleven att 

granska sin egen insats. Detta hänger ihop med den första tre frågor som 

elever och lärare bör ställa sig; Vart är jag? Vart ska jag? Hur kommer jag 

dit? Detta är återkopplingsfrågor som hjälper elever (och lärare) att över-

vaka och sträva efter tydliga mål. När återkoppling inte är tydligt formu-

lerade mot de lärandemålen eleven ska uppnå, utan handlar om andra sa-

ker som stavning (om inte själva uppgiften är stavning) är det lätt för ele-

ven att tappa bort sig och därmed tappa motivation för uppgiften (Hattie 

& Timperley, 2007).  

Wiggins (2012) menar att effektiv återkoppling ska vara: målinriktad, nå-

bar, transparent, möjlig att genomföra, användarvänlig (specifik och per-

sonlig), i rätt tid, fortlöpande och konsekvent.  

För att formativ bedömning och återkoppling ska leda framåt är det viktigt 

att fokus ligger på att skapa långsiktiga mål. Läraren behöver guida eleven 

mot dennes långsiktiga mål. Wiggins påpekar att när han möts av uttalan-

den som att det inte finns tid för lärare att fokusera på återkoppling bru-

kar han säga att genom att minska på undervisningen och prioritera åter-

koppling så kan lärande i större utsträckning äga rum (Wiggins, 2012).  

Gibbs och Simpson (2004) menar att för att återkoppling ska vara effektiv 

och leda till fortsatt lärande för eleven behöver man undvika följande: 

Återkoppling som ges för sent för att studenten ska ha möjlighet att agera på 
den 

Återkoppling som är bakåtblickande – genom att ge återkoppling som är 
knutet till ett specifikt material som inte kommer användas mer blir den 
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overksam. Återkopplingen bör vara framåtsyftande och ge tips till framtida 
uppgifter 

Återkoppling som är specifik och orealistisk för eleven så som kommentaren 
om att ”läsa mer litteratur”, istället borde kommentaren vara ”för mer 
information läs i kapitel 5, sid 23–30” 

Återkoppling som kräver att eleven ska göra något som den inte vet hur den 
gör exempelvis kommentar som: ”beskriv Napoleon mer nyanserat”. Om 
eleven inte vet vad nyanserat innebär i denna kontext så kan den inte agera 
på återkopplingen 

Återkoppling som syftar till specifika uppgifter istället för förmågor som kan 
användas i flera uppgifter 

Återkoppling kan vara nedslående och leda till minskad studieansträngning 
snarare än ökad.  

Om det inte sker uppföljning av elevens arbete med återkoppling så kan det 
leda till att eleven ignorerar återkopplingen.  

(Gibbs & Simpson, 2004, s. 21 min översättning) 

Arts, Jaspers och Joosten-ten Brinkes artikel (2016) beskriver att effektiv 

återkoppling ska ge information om nuläget samt steg mot ett uppsatt mål. 

Författarna har undersökt till vilken grad skriftlig återkoppling hjälper lä-

randet framåt. För att undersöka detta delade författarna in återkoppling 

i kategorier utifrån återkopplingsgrader som Hattie och Timperley tagit 

fram (presenteras i detta arbete i kapitel 4) Arts et al. menar att för att 

återkoppling ska vara effektiv behöver den ge information om huruvida 

eleven möter de mål som är uppsatta, hur de ska vidare samt vägen mot 

målet. Ett bekymmer som författarna lyfter är att det är svårt att mäta ut-

veckling mot mål då effekten kan ta tid att utvecklas, samt de skillnader 

som finns mellan elevers kunskaps- och lärandeutveckling (Arts, Jaspers, 

& Joosten-ten Brinke, 2016). Författarna har summerat tidigare forskning 

kring effektiv återkoppling och skapat en lita över vad som definierar ef-

fektiv återkoppling: 
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Sammankopplad med mål och uppgiftsbedömning 

Sammankopplad med bedömningskriterier 

Är tydlig utifrån förväntad standard/nivå 

Innehåller information om hur man uppnår förväntad standard/nivå 

Informerar eleven om hens lärande 

Strävar efter att stärka självförtroende och motivation 

Ges i tid 

Är komplett 

Innehåller tillräcklig detaljerad information 

Är tydligt formulerad 

Hjälper mottagaren genom självbedömning 

(Arts m.fl., 2016, s. 160 min översättning) 

Gibbs och Simpson (2004) har undersökt vad som påverkar elevers lä-

rande mest. Bedömning från läraren var svaret. Gibbs och Simpson skri-

ver att elever kan klara sig utan mycket, men inte utan återkoppling på en 

kontinuerlig basis. Författarna menar att ett problem inom bedömning 

och återkoppling är att i dagens studiesamhälle är studenternas erfaren-

het och kunskap är mer differentierad. Detta borde innebära större fokus 

på återkoppling och lärande men det sker inte (Gibbs & Simpson, 2004).  

2.3 Skillnad i hur återkoppling upplevs 

Både Hattie (1987) och Black och Wiliams (1998) studier visade att det är 

läraren och återkopplingen som är avgörande för elevers lärande. Enligt 

en enkät om elevers kurserfarenhet i Australien visade det sig att korre-

lationen mellan elevers nöjdhet och den bästa kursen kunde mätas av frå-

gan ”Lärare ger normalt hjälpsam återkoppling om hur det går för mig i 

kursen.” (Gibbs & Simpson, 2004, s. 7 min översättning).  

Gibbs och Simpson (2004) menar att det finns problem med återkoppling 

på det sätt att det kanske inte är effektivt och kvalitativt. De menar att ele-

ver ibland slänger återkopplingen eller inte förstår den. Ytterligare ett 

problem är när återkoppling även innehåller betyg. Det visade sig att ele-

ver associerade skrivna betyg till sitt självvärde och personliga egen-

skaper, enbart återkoppling sågs oftare som resultat av vad eleven lärt sig 

(Gibbs & Simpson, 2004).  
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2.4 Elevers upplevelse av återkoppling 

Sadler (2011) lyfter i sin artikel att vad som utmärker kvalitet skiljer mel-

lan lever och lärare. För elever är det inte säkert att de förstår vad kvalitet 

i uppgifter är. Läraren har lång erfarenhet av att bedöma uppgifter och 

behöver inte lägga så mycket tid på att snabbt se kvaliteter i uppgifter 

(Sadler, 2010). Sadler (2010) identifierar ytterligare en svaghet vilket är 

att elever i en del fall inte förstår lärarens kommentarer. Denna språkför-

bistring kan överkommas om man lägger ner mycket tid och energi på att 

få elever att förstå de kriterier som uppgiften vilar på. Detta skulle leda till 

att mer produktiva dialoger mellan lärare och elev kan äga rum (Sadler, 

2010). Det som elever ofta saknar är kunskap om uppgiften, alltså om hur 

eleven uppfattar att uppgiften ska lösas. Enligt Sadler (2010) är detta en 

central del som många missar, elevers förståelse för vad uppgiften ber om 

(Sadler, 2010). Vidare menar Sadler att när det gäller själva återkopp-

lingen på en uppgift är det bra om eleven däri får kunskap om styrkor och 

svagheter i den specifika uppgiften samt om förmågor som denne kan ta 

med sig i framtida uppgifter. Sadlers studie lyfter kamratbedömning som 

en väg för att elever ska få kunskaper om hur bedömning görs (Sadler, 

2010). Sadler (2010) menar att elever ofta inte förstår vad lärarens avsikt 

med återkoppling är. Sadler (2010) identifierar tre nyckelkunskaper som 

eleverna behöver behärska för att nå framgång: 1) Kunskap om uppgif-

tens innebörd 2) Kunskap om kvalitet 3) Kunskap om kriterier. Elever ser 

betyg som den mest centrala återkopplingen, vilket Sadler (2010) ser som 

kunskap om resultat. Detta skiljer sig från den syn på återkoppling som 

lärare har. Sadler (2010) menar att en förskjutning av de krav som ställs 

på elevers kunskaper har skiftat under senare år. Från att det tidigare fun-

nits ett fokus på utantillinlärning av fakta till mer komplexa uppgiftslös-

ningar som ställer höga krav på elevens förmåga till komplexa analyser. 

Återkoppling behöver därför matcha denna utveckling och kan inte end-

ast sammanfattas i ett betyg. Det krävs kommentarer om arbetets svag-

heter och styrkor samt hur eleven kan gå vidare (Sadler, 2010). 

2.5 Återkopplingens påverkan på lärandet 

Hattie och Timperley (2007) skriver tillsammans om hur kraftfull åter-

koppling är för att stärka lärandet. Men det sker inte av sig själv. Under 

rätt omständigheter är återkoppling den mest kraftfulla påverkansfaktorn 

för elevers lärande (Hattie & Timperley, 2007). Enligt Gibbs och Simpson 

(2004) är påverkan av återkoppling på lärandet tydligt men det är ofta i 
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stor utsträckning av varierad kvalitet och grundlighet. För att återkopp-

ling ska leda till utvecklat lärande behöver den återkomma kontinuerligt 

och svara mot mindre delar av en kurs. Om återkopplingen kommer för 

sällan, eller på en för stor uppgift har den ingen effekt på elevens lärande 

(Gibbs & Simpson, 2004). MacLellan (2011) har forskat om hur viktigt det 

är med bedömning för elevers förståelse för vad den ska göra och hur den 

ska använda återkopplingen framåt. Inlärning sker genom kunskapskon-

struktion snarare än kunskapsreproduktion (MacLellan, E, 2011 mer om 

MacLellan finns i tidigare forskning i nästa kapitel). Gibbs och Simpson 

(2004) lyfter även de att hur eleven ser på kunskap utvecklas under livet, 

från att ha uppfattningen att kunskap handlar om att lära sig rätt svar och 

ge det till en lärare till en fördjupad förståelse av kunskap (Gibbs & Simp-

son, 2004). 

Återkoppling kan tjäna som stöd för bedömning och som framgångskrite-

rier för eleven. Återkoppling kan användas för att: 

Korrigera felaktigheter  

Utveckla förståelse genom förklaringar 

Generera mer inlärning genom att föreslå vidare uppgifter 

Främja utvecklandet av generiska färdigheter genom att fokusera på 
färdigheter som en uppgift kräver snarare än att fokusera på uppgiftens 
innehåll 

Främja metakognition genom att uppmana studenter till reflektion och insikt i 
den lärandeprocess som en uppgift kräver 

Identifiera för studenten vart dennes styrka ligger i uppgifter som kan 
utvecklas vidare 

Vara positiv och uppmuntra elever att fortsätta studera 

(Gibbs & Simpson, 2004, s. 17 min översättning)  

Gibbs och Simpson (2004) menar att elever behöver veta varför eleven 

fick det omdömet som de fick på ett område i en kurs. Det är viktigt för 

deras studiemotivation. Kriterier behöver vara tydliga och användas vid 

bedömning. Ett sätt att komma åt elevers förståelse för vad som krävs är 

att de har tillgång till bedömning för självgranskning innan de lämnar in 

en uppgift. Även elevexempel kan vara hjälpsamt för elevers förståelse för 

specifika uppgifter (Gibbs & Simpson, 2004). Ytterligare ett område som 

behöver tas hänsyn till är studenters syn på, eller förståelse av, en specifik 

kontext och studiedisciplin. Om eleven inte vet skillnaden på hur en text 

ska vara skriven i historia kontra en text i antropologi finns det risk att 

eleven inte inser de specifika krav som ett studieämne kräver (Gibbs & 
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Simpson, 2004). I dessa fall är det viktigt att den återkoppling som ges av 

läraren är specifik i hur eleven borde ha gjort istället. Om kommentaren 

från läraren är ”du borde skriva en mer avancerad analys” så måste eleven 

också få hjälp med hur man skriver en mer avancerad analys.  

Nicol och Macfarlane-Dick (2006) har i sin studie kommit fram till att ele-

ver som blir bra på självgranskning och att äga sitt lärande är de som 

lyckas väl i skolan. De menar att elever som kan ge sig själva återkoppling 

och kan använda lärarens återkoppling på ett effektivt sätt lyckas i större 

utsträckning nå uppsatta mål (Nicol & Macfarlane-Dick, 2006). 
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3 TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel kommer en översikt av forskningsfältet kring återkoppling 

göras. Sökning av forskning inom området återkoppling inleddes genom 

fritextsökning i olika databaser som ERIC, scholar, Swepub och universi-

tetsbiblioteket. Sökord var: återkoppling, lärande bedömning, formative 

assessment, formativ bedömning.   

3.1 Nedslag i studier  

Det har gjorts flertalet studier kring återkoppling, dess påverkan samt vil-

ken återkoppling som kan vara den bästa. I det följande kommer ett par 

studier presenteras något närmre då de har tydliga beröringspunkter med 

Carless (2006) studie, att undersöka upplevelsen av återkoppling. Carless 

var min ingång till området återkoppling och elever och lärares upple-

velse av den. Hans studie var inspiration för mig när jag skulle fokusera 

min egen studie och som resultat blev min undersökning som en fortsätt-

ning på Carless.  

3.1.1 Inledning till beröringspunkter, Carless studie 

2006 genomförde Carless en studie vars syfte var att undersöka studenter 

och lärares erfarenhet, förståelse och tolkning av återkoppling på uppgif-

ter. Studien genomfördes i Hong Kong på kinesiska studenter vid Univer-

sitetet i Hong Kong. Studien genomfördes genom kvantitativ enkät om be-

dömning, där 460 lärare deltog och 1740 elever. Utöver enkätundersök-

ning genomförde Carless en djupdykning i nya frågor som uppstod från 

enkätundersökningen. Syftet var att genom tre metoder lyfta elevers upp-

fattningar och perspektiv. Den första metoden var att ställa öppna frågor 

till 52 lärarstudenter om effektiv och ineffektiv återkoppling, lärares be-

dömningsförfarande samt vilken form av återkoppling som elever fann 

mest hjälpsam. Andra metoden var semistrukturerade intervjuer med 15 

elever från samma grupp som var med i första metoden. Intervjuerna fo-

kuserade på återkoppling, elevers tolkning av lärares återkoppling, hur 

effektiv återkoppling är samt hur elever svara utifrån förståelse för dis-

kurs, makt och känsla. Den sista metoden var att en forskningsassistent 

ombads genomföra ytterligare 6 intervjuer, detta för att elever kanske 

skulle svara annorlunda till assistenten än till Carless själv (Carless, 

2006). 
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Ett syfte med Carless (2006) studie var även att exemplifiera olika upple-

velser som elever och lärare har angående återkoppling. Skillnaden i tolk-

ning ses som en barriär för återkopplingens möjligheter. En möjlighet för 

att minska skillnaden i förståelse eller tolkning av återkoppling är att ha 

bedömningssamtal med elever.  

Carless (2006) menar att det finns tre komponenter som återkoppling för 

elever är delade i (observera att dessa komponenter går i varandra) de är 

diskurs, makt och känsla. Diskurs syftar till den akademiska diskursen, 

den studiemiljö som kanske eleverna inte har tillgång till. Ett problem för 

elever är att förstå lärarens akademiska språk. Detta leder till makt som 

är den andra delen i återkoppling. Att elever inte förstår lärarens språk, 

att använda begrepp som ligger långt över elevernas fattning leder till en 

distansering och återkoppling blir ouppnåelig för eleverna. Känsla inne-

bär att eleverna investerar sin tid och ansträngning i att genomföra, tolka 

och färdigställa uppgifter som läraren därefter bedömer. Elevernas 

känslomässiga investering i studierna bör inte förminskas (Carless, 

2006).  

3.1.2 Skillnader i elever och lärares uppfattningar 

Enligt Carless studie (2006) tolkar elever och lärare återkoppling olika, 

exempelvis ser lärare muntliga kommentarer som återkoppling medan 

elever inte gör den likheten utan fokuserar mer på skriftlig återkoppling 

(Carless, 2006).  MacLellan (2011) genomförde en studie om elever och 

lärares uppfattning om bedömning.  Genom en enkätundersökning av uni-

versitetslärare (80 lärare) och studenter (130 studenter). 40 enkätfrågor 

delades in i 8 variabler; syfte, innehåll, timing, former av examination (ex 

uppsats), hur bedömning skrivs, återkoppling av bedömare, bedömaren, 

den studerandes identitet. Studien visade att det fanns en diskrepans mel-

lan elever och lärares uppfattning om återkoppling. Lärare svarade att 

återkoppling ges frekvent och i detalj, att återkoppling hjälper elevers lä-

rande och förståelse. Elever svarade att återkoppling endast i vissa fall gav 

det resultat som lärarna pekade på. 30% av eleverna svarade att åter-

koppling aldrig hjälper dem att förstå medan 63% av lärarna menade att 

återkoppling uppmanar till diskussioner med lärare. Endast 2% av ele-

verna svarade att återkoppling frekvent uppmanade till diskussioner med 

lärare och 50% av eleverna svarade att återkoppling aldrig uppmanade 

till diskussion med lärare. 

Carless (2006) studie visade att bland de öppna frågorna som ställdes om 

nyckelproblem med återkoppling svarade en del elever att de inte vet hur 
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de ska förbättra sitt arbete på grund av bristande kommentarer och tips 

från läraren. Andra kommentarer var att det ges för få kommentarer på 

uppgifter samt att återkopplingen snarare verkar vara grund för betyg än 

att hjälpa eleverna framåt i lärandet. Lärare kommenterade resultatet 

med förklaringar som tidsbrist och stora undervisningsgrupper. Det före-

kom även kommentarer om att elever endast är ute efter betyg, elever an-

vänder återkoppling för att jämföra sig med andra elever (Carless, 

2006).  Marie (2016) genomförde en induktiv undersökning (där hon inte 

hade en hypotes i förväg), undersökningen gjordes på 79 universitetsstu-

denter. Fokusgrupper användes och spelades in, teman togs fram utifrån 

intervjuerna med fokusgrupperna. Resultatet av Maries (2016) studie vi-

sade att elever såg på återkoppling på olika sätt. En del såg återkoppling 

som en del av ett kontrakt mellan lärare och elev, andra brydde sig inte 

om återkoppling och för ytterligare en del var det mycket viktigt. När ele-

ver fick uttala sig om hur de såg på återkoppling utifrån hur de värderade 

skolan, svarade en del att det upplevdes som orättvist att de betalar dyrt 

för utbildning som de inte får återkoppling på. En del elever resonerade 

som så att återkoppling inte går att jämföra med en bra lärare, de ville 

hellre ha en bra lärare och sämre återkoppling än tvärt om. Detta visar att 

elever inte alltid värderar återkoppling som det viktigaste (Marie, 2016).  

Marie (2016) menar även att elever i stor utsträckning vill ha en- till en-

återkoppling från läraren. Vilken relation eleven har till läraren och till 

ämnet samt synen på sig själv spelar också det roll för hur elever tar till 

sig återkoppling. Marie (2016) fann att elever inte delade mening om vad 

återkoppling innebar. En del upplevde återkoppling som skrivna kom-

mentarer på en uppgift eller lärarens generella återkoppling i helklass 

samt i möte en- till en- med läraren (Marie, 2016).  

Ytterligare ett perspektiv på rubriken med skilda uppfattningar mellan lä-

rare och elever är att undersöka lärares elevsyn och värderingar, detta 

undersökte McMillan och Nash (2000), de studerade hur lärare tänker 

kring bedömning och betygssättning. De fann att för lärare var det mycket 

viktigt med dennes värderingar. Lärarens grundsyn på elever, lärande, be-

dömning och sin profession var viktig. McMillan och Nash (2002) menar 

att detta är viktigt på grund av att beroende på vilken grundsyn en lärare 

har till sina elever och sitt uppdrag kommer det spela roll för huruvida 

elever klarar sina kurser eller riskerar misslyckande. Lärare som strävade 

efter att elever skulle klara kurserna gick långt i sina anpassningar till ele-

vernas önskemål. McMillan och Nash (2002) studie genomfördes på över 

200 lärare i matematik i låg och mellanstadiet. Genom enkätundersökning 
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om klassrumsbedömning och betygssättning. De som svarade på enkäten 

med maximal variation (de som svarade lägst och högst) blev tillfrågade 

att medverka i intervju, av 60 lärare var det 24 som blev intervjuade. 6 

kategorier framkom ur intervjuerna; lärares tro och värderingar, verklig-

heten i klassrummet, externa faktorer, beslutsfattning, bedömningsförfa-

rande, betygssättning. McMillan och Nash (2002) fann i studien att lärare 

ofta hade svårt att förklara sitt agerande och på vilka grunder olika be-

dömning gjorts. Till viss del uppstod olustig stämning då lärare, speciellt 

de med lång erfarenhet, inte uppfattades bekväma med frågor om dess 

agerande. Lärare angav följande faktorer som viktiga för bedömning; 1, 

Tydliga lärandemål, 2, Att använda flera olika former av examinationer, 3, 

Söka bevis för elevers förståelse 4, De professionellas erfarenhet, 5, Läxa 

(McMillan & Nash, 2000). 

3.1.3 Använda återkoppling för förbättring 

Genom intervjuer, i Carless (2006) studie, med universitetsstudenter så 

framkom det att elever först och främst letar efter betyg på uppgifter, men 

de var även intresserad av återkoppling som var framåtsyftande och för-

bättrande. Om en uppgift hade liknande drag som en tidigare kunde elever 

gå tillbaka till en gammal återkoppling. En elev menade att om hon hade 

gjort särskilt bra ifrån sig på en del av en uppgift så försökte hon återskapa 

det i en ny uppgift. En annan kommentar var att det kan vara svårt att 

koppla återkoppling på en uppgift till en framtida uppgift då den är upp-

giftsspecifik (Carless, 2006). Rae och Cochran (2008) menar att elever 

måste engageras i återkopplingsprocessen. Genom att lärare ger åter-

koppling som är framåtsyftande kan det hjälpa eleverna att kunna kon-

trollera sin utveckling i större utsträckning. Rae och Cochrans (2008) re-

sultat var en modell för återkoppling som leder till utvecklat lärande. De 

presenterar punkter som läraren bör tänka på vid återkoppling: Åter-

koppling som är framåtsyftande. Engagera elever till självgranskning av 

uppgifter. Vara konsekvent i återkoppling. Ge förslag på utveckling samt 

slutligen ge möjlighet till diskussion av återkopplingen. Se modell 1.  
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Modell 1. Rae och Cochrans modell för lärande återkoppling (Rae & Cochrane, 2008, s. 226) 

 

Grönlund (2011) genomförde en kvalitativ undersökning med 5 lärare i 

gymnasieskolan och komvux. Hennes metod var en fallstudiedesign med 

en abduktiv ansats vilket innebär att resultat tolkas utifrån mönster som 

kan baseras på teorin (Grönlund, 2011). En pilotstudie gjordes 2009. 

Grönlund (2011) använde tre metoder för datainsamling, den första var 

att samla in skriftliga elevuppgifter med lärarnas kommentarer i följt av 

klassrumsobservationer och avslutningsvis genom kvalitativa intervjuer. 

Resultatet av Grönlunds studie visar på samma problem som Carless 

(2006), då lärare gav uttryck för att kommentarer på prov i mindre ut-

sträckning användes av eleverna för ett fortsatt lärande. En förklaring till 

detta, enligt lärarna, var att eleverna såg kommentarer på ett prov som 

summativa och statiska. Medan lärare önskade att eleverna såg dem som 

formativa och framåtsyftande. Något som kan förstärka detta, enligt Grön-

lund (2011), är när elever, och lärare, ser en kurs som indelad i separata 

moment som avslutas med en bedömning. Detta statiska synsätt på ett 

ämne leder inte till mer formativa arbetssätt och processer. Grönlund 

(2011) menar att det borde formuleras praxis och policys på skolor kring 

hur återkoppling ges. Ämneslag borde tillsammans komma fram till hur 

de avser ge återkoppling till eleverna (Grönlund, 2011). Det är viktigt att 

läraren ska se till att kommunicera bedömningsanvisningar och arbeta 

med tydlighet i hur bedömning görs (Grönlund, 2011).  

Arts et al (2016) undersökte hur återkoppling hjälpte lärandet framåt 

samt hur elever upplever återkoppling av lärare. Undersökningen gjordes 
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på lärarstudenter vid College of Education Biology department i Holland, 

studenterna arbetade med en rapport som vid flera tillfällen lämnades in 

för återkoppling. Totalt tre lärare medverkade i studien och gav återkopp-

ling till studenterna. De utgick ifrån kännetecken på effektiv återkoppling 

som tidigare presenterats bland annat av Hattie och Timperley, Gibbs och 

Simpson samt Nicol och Macfarlane-Dick, (som finns presenterade i bak-

grundskapitlet i kapitel 2). Undersökningen mättes genom enkät som be-

stod av 12 öppna frågor om kvalitet på återkoppling (för mer utförlig be-

skrivning av metod se rapporten ”A case study om written comments as a 

form of feedback in teacher education: so much to gain”). Studien visade att 

elever använde lärares återkoppling på lite olika sätt, dels genom att sys-

tematiskt bearbeta återkoppling till att välja vad de ville från återkoppling 

och agera på det. På frågan om vilken återkoppling som leder lärandet vi-

dare svarade några av eleverna att ”återkoppling som främjar fortsatt ut-

veckling”, ”när återkoppling är konkret” och några svarade ”när det för-

bättrar mitt arbete” (Arts m.fl., 2016, s. 164 min översättning). För att 

skilja återkoppling utifrån vilket djup den ger delade författarna in åter-

koppling i tre nivåer:  

• Nivå 1 Värderande återkoppling som innebär om något är bra eller 

dåligt.  

• Nivå 2 Återkoppling som korrigerande  

• Nivå 3 Återkoppling som indikerar eller korrigerar samt innehåller 

förklaring.  

Resultatet gav 67% av eleverna uppgav nivå 1, 21% uppgav nivå 2 och 

12% uppgav nivå 3. Även vilken form av återkoppling utifrån Hattie och 

Timperley undersöktes. Nivåerna var återkoppling på uppgift, återkopp-

ling på process, återkoppling som självreglerande och återkoppling på 

person. Arts et al undersökte även kommentarer utifrån typ av återkopp-

ling utifrån om den var feedback, feed up eller feed forward (Arts m.fl., 

2016; Hattie & Timperley, 2007). Resultatet redovisas nedan: 
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Tabell 1. Resultat av Arts et al angående återkopplingskategori och typ (Arts m.fl., 2016, s. 166) 

 

Arts et al (2016) studie visade att återkoppling som syftar framåt (feed 

forward) aldrig förekom. Sammanfattningsvis kan sägas att Arts et als stu-

die visade att eleverna ansåg att återkoppling delvis uppfyllde kraven för 

effektiv återkoppling. Återkopplingen gavs inom rätt tid (två veckor) samt 

återkopplingen var tydligt formulerad. Övriga krav för effektiv återkopp-

ling uppfylldes inte. Eleverna hade inte uppgiftens kriterier eller bedöm-

ningskriterier förankrade och kunde inte hänvisa eller använda sig av 

dem, enligt Arts et al (2016) leder detta oundvikligen till att eleverna inte 

har koll på förväntad standard/nivå. Arts et al (2016) slutsats var att åter-

koppling som sammankopplas med bedömningskriterier och förväntad 

standard/nivå behöver utvecklas. Återkoppling bör vara på nivå 3 utifrån 

djup, återkoppling bör riktas mot process och självförmåga istället för mot 

uppgift samt mer återkoppling som leder framåt (feed up och feed for-

ward) (Arts m.fl., 2016).  

3.1.4 Förståelse för återkoppling och kriterier  

Carless (2010) menar att för att elever ska lyckas med att arbeta utifrån 

återkoppling måste eleven först förstå vad återkopplingen betyder. Många 

elever svarade i intervjuer att de inte alltid kan tyda kommentarer eller 

läsa handstil eller att förstå innebörden i en kommentar som: "du behöver 

utveckla mer". I en del fall försökte eleverna få läraren att förklara mer, 

men många lämnade uppgiften och gjorde ingenting. Ett förklarande sam-

tal skulle kunna hjälpa. Ytterligare ett elevförslag var att läraren skulle er-

bjuda en frivillig föreläsning om bedömning på särskilda uppgifter.  Elever 

uttryckte att lärare var dåliga på att förklara bedömningskriterier för ele-

verna. Ofta ger läraren ut bedömningskriterier men utan förklaringar, ele-

verna lämnas till egen tolkning.  En kommentar om kriterier från en elev 

var att det ofta är svårt att förstå vad som menas med kriterierna. Lärare 
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menar angående kriterier att elever sällan förstår uppgiftskriterier, lära-

ren brukar ge olika elevexempel för att visa på olika nivåer. Det verkar 

vara uppenbart att det behövs mer utveckling av metoder för att öka ele-

vers förståelse av kriterier och att träna på att tolka kriterier (Carless, 

2006). I en forskning av McCarthy (2017) beskrivs hur tydliga bedöm-

ningskriterier och ett lättillgängligt språk är avgörande för att återkopp-

ling ska vara kvalitativ. Vidare menar McCarthy (2017) att återkopplingen 

ska vara tydlig kopplad till mål, kriterier och förväntansmål. Den ska även 

ges i rätt tid och vara specifik. McCarthy (2017) genomförde en nätbase-

rad enkätundersökning av elever från två kurser i slutet på varje termin. 

Eleverna skulle ta ställning till olika former av återkoppling som de ansåg 

var bäst för dem. Alternativ som fanns att välja mellan var; effektivitet hos 

olika återkopplingsformer, den form av återkoppling som föredras och 

dess format, utvärdera kvalitet och kvantitet hos olika återkopplingsfor-

mer, lärar- och elevkontakt samt elev-elevkontakt, föreslagna förbätt-

ringar av återkopplingstekniker. 85 elever deltog i studien och gav en 72% 

svarsfrekvens.  

Rae och Cochrane (2008) studerade hur elever uppfattar skriftlig åter-

koppling och fann att elever önskar att de, efter att de mottagit återkopp-

ling, fick ha ett samtal med läraren om återkopplingen. Enligt eleverna 

finns det ett par områden som lärare kan arbeta på eller ha med i sin åter-

koppling: Tydlighet eller brist på tydlighet, hjälpsamma råd, förklaringar, 

exempel, styrkor och svagheter. Eleverna önskade att få återkoppling 

först, tänka igenom återkopplingen och därefter ha möte med läraren. En 

risk med detta är att det blir konfrontation mellan elev och lärare (Rae & 

Cochrane, 2008). Metod för studien var en småskalig kvalitativ studie ge-

nom fokusgrupper med 6 deltagare i varje, studenterna var sjuksköters-

kestudenter. Analys av resultat gjordes utifrån Burnards Tematisk Inne-

hållsAnalys vilken består av en 14-stegsanalys (Rae & Cochrane, 2008). 

3.1.5 Bedömningar, maktrelationer och partiskhet  

Carless studie (2006) visar att för att återkoppling ska vara hjälp för ele-

verna ska den utgå ifrån bedömning som är pålitlig och uppfattad som 

rättvis av eleverna. I en del fall upplever elever att läraren är subjektiv 

eller har partiskhet. Några elevberättelser vittnar om att lärarens bedöm-

ning inte följer de kriterier som givits till eleverna. Beroende på om lära-

ren anser att eleven är flitig eller lat så märks det på betyget. Ju mer man 

(som elev) pratar med läraren desto bättre går det. Ytterligare ett problem 

som eleverna poängterade var om de hade flera olika lärare. I de fallen 
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brukar eleverna jämföra betyg och lärare och vilja ha den "snälla läraren" 

(Carless, 2006).  Liknande resultat visar även Lizzio och Wilsons studie 

(2008) av 57 psykologi, juridik och konststudenter. Skrivna kommentarer 

samlades in om elevers upplevelse av återkoppling. 283 kommentarer 

sorterades i kategorier och analyserades. Resultatet visade att elever upp-

levde att den lärare som bedömde lade vikt vid hur den upplevde elevens 

prestation på lektionerna. Elevens engagemang utifrån lärarens perspek-

tiv ingick alltså i lärarens bedömning. Detta upplevde eleverna orättvist 

och omöjligt för en lärare att bedöma (Lizzio & Wilson, 2008).  Även Nes-

bit och Burton (2006) kom fram till att elevers upplevelse av Metod för 

deras studie var mätning före och efter en uppsatsskrivning i en kurs på 

universitetsnivå. Den första mätningen gällde förväntan på betyg på den 

kommande uppsatsen, den andra mätningen gavs två timmar efter att be-

dömning av uppsats givits. Den andra mätningen efterfrågade huruvida 

eleven upplevde att betyget var rättvist, om förväntningen stämde efter 

genomförd uppsats, om de var nöjda med resultatet samt hur deras för-

väntan var på kommande uppgifter (Nesbit & Burton, 2006).  

En viktig skillnad i Maries (2016) forskning jämfört med Carless (2006), 

var hur elever såg på återkoppling i samband med betyg. I annan forsk-

ning står det oftast att om man ger återkoppling tillsammans med betyg 

så är det onödigt arbete. Återkoppling tillsammans med betyg är negativt 

för elever (Black & Wiliam, 1998; Hattie & Timperley, 2007). Eleverna gav 

uttryck för en osäkerhet om de inte fått tillräckliga anvisningar i förväg 

om hur en uppgift skulle lösas. De vittnade då om hur de inte haft en aning 

om ifall de varit på rätt spår i sina studier (Marie, 2016). 

3.1.6 Känsla, betyg och misslyckande 

Carless (2006) menar att hur eleven tolkar återkoppling kan skilja sig åt, 

det som någon tar som positiv och utvecklande återkoppling kan en annan 

tolka som dömande kritik. Elever vittnar även om att det finns en beskyd-

dande känsla mellan elever, om en elev har fått bra betyg vill den inte att 

någon annan ska må sämre för att den fick lägre betyg. Lärare vittnar om 

elever som blir ledsna för sina betyg. De berättar även om hur elever ofta 

skyller ifrån sig på läraren ifall de inte fått det betyg de ville ha. Elever som 

har gott studiesjälvförtroende har lättare att ta till sig återkoppling än de 

som är svagare där risken finns att återkopplingen tolkas fel (Carless, 

2006). Här fann Marie (2016) en motsägelse då hennes studie visade att 

det var det just de lågpresterande eleverna som tog till sig och använde 
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återkoppling från läraren, Marie delar Carless mening om att lärare behö-

ver förtydliga hur de tänker sig att återkopplingen till eleverna ska fun-

gera. Det kan mycket väl vara så att elever helt enkelt inte vet vad de ska 

göra med återkopplingen (Marie, 2016). 

Carless (2006) menar att en möjlig strategi för att undvika känslomässiga 

och negativa kopplingar mellan återkoppling och elevens lärande är om 

man separerar återkoppling och betyg (Carless, 2006).  Detta samstäm-

mer med Grönlunds (2011) studie där återkoppling i form av poäng eller 

betyg har sämst inverkan på elevers lärande. Den återkoppling som gav 

bäst resultat var den som innehöll information om hur eleven kunde för-

bättra arbetet, förklaringar och rätta svar (Grönlund, 2011).  

Grönlund (2011) menar att det verkar vara en diskrepans mellan lärares 

satta betyg, och den återkoppling som läraren gett under kursens gång. 

Alltså att lärare inte upplever att den återkoppling de gett elever under en 

kurs är samstämmig med det betyg de satt på hela kursen. Grönlunds 

(2011)  resultat visar att lärare som ger skriftlig återkoppling på uppgifter 

i större utsträckning ger återkoppling mot lärprocess än de som ger skrift-

liga omdömen på prov (Grönlund, 2011). 

För att undkomma de problem som Carless (2006) studie uppvisat rekom-

menderar han att lärare ska tänka på att göra bedömning transparent. Ele-

verna måste veta och förstå vad som bedöms och hur bedömning går till. 

Ett tips är att utveckla bedömningssamtal. I dessa ska eleven och läraren 

samtala om bedömning, hur den går till. Detta är centralt för att eleverna 

ska utveckla självbedömning och kontroll över sitt lärande. Ett bedöm-

ningssamtal kan innehålla följande, för att undvika missförstånd:  

Förklara bedömningskriterier eller göra studenten aktiv i bedömningskri-

terier. Påminna om att det är bedömningskriterierna som gäller för be-

dömning och inget annat, exempelvis hur eleven är i klassrummet.  För-

klara hur bedömning går till, berätta vad läraren bedömer och hur (Car-

less, 2006). 

Sammanfattning av forskningsöversikt 

De undersökta studierna har gemensamt att de handlar om att det finns 

två olika kontexter som återkoppling sker i, den ena är för studenter och 

den andra för lärare. Carless (2006) poängterar att det kontinuerligt råder 

en maktbalans mellan lärare och elever. Läraren är högre och dennes ord 

är slutgiltigt. Ytterligare gemensamt är hur viktigt språk är för förståelse, 

egentligen kanske det inte är så konstigt men i och med att återkoppling 
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är individuell och personlig (i och med att en elev mottar återkoppling på 

sitt arbete) så är förståelse för vad återkoppling betyder och innebär cen-

tral. Ett resultat som presenterats ovan, visar att elever inte alltid är in-

tresserade av återkoppling. En del vill klara sina kurser och det är allt som 

räknas. Det som förenar är att det krävs mer samtal om hur återkoppling 

uppfattas. Detta kan ske genom bedömningsföreläsningar som är ett al-

ternativ eller genom en- till ensamtal mellan lärare och elev.  

Min studie som avser undersöka hur lärare och elever uppfattar återkopp-

ling kan mest liknas med Arts et al (2016) studie då bägge använder Hattie 

och Timperleys (2007) återkopplingsnivåer. Denna studie kartlägger ele-

ver och lärares uppfattning om vad återkoppling innebär samt om den är 

effektiv, vilket nämnda studier inte gjort på liknade vis.  
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4 TEORETISK UTGÅNGSPUNKTER 

I denna studie är syftet att undersöka lärare och elevers uppfattning om 

återkoppling. Till hjälp för detta ligger Hattie och Timperleys teori om 

återkopplingsnivåer, Gibbs och Simpsons Assessment Experience Quest-

ionnaire (AEQ). I följande kapitel kommer dessa att presenteras.  

4.1 Hattie och Timperley 

Tanken med Hattie och Timperleys (2007) modell är att hjälpa eleven att 

förstå var den befinner sig (kunskapsmässigt) i nuläget och var målet (ut-

vecklingen mot målet) är. Detta uppnås genom att eleverna arbetar effek-

tivt med strategier (som läraren gett) mot målet. Det kan även vara fråga 

om att eleven har satt orealistiska mål som behöver korrigeras, det kan 

vara att man sänker målen. Lärarens uppgift är att förse eleven med till-

räckliga utmaningar och specifika mål. Läraren ska finnas tillgänglig för 

eleven för att ge kontinuerlig återkoppling som är riktade mot det speci-

fika målet. Läraren ska även hjälpa elever med lärandestrategier där det 

behövs. Effektiv återkoppling besvaras genom tre frågor: Var är jag? (feed 

up). Vart ska jag? (feed back). Hur tar jag mig dit? (feed forward). Dessa är 

lärandefrågor som genom lärarens stöd hjälper eleven framåt. Varje åter-

kopplingsfråga fungerar på fyra nivåer: 

1. Uppgiftsnivå som innebär hur en uppgift förstås och utförs. 

2. Processnivå som innebär den arbetsprocess som krävs för att för-

stå och klara uppgiften 

3. Självregleringsnivå som innebär att eleven kan värdera och själv-

ständigt klara utmaningar som uppstår i uppgifter 

4. Personnivå som innebär att kritik/beröm om eleven som person 

(Hattie & Timperley, 2007). 

4.2 Assessment Experience Questionnaire  

Gibbs och Simpson (2003) har utvecklat ett frågebatteri som heter Assess-

ment Experience Questionnaire, förkortat AEQ. Syftet med enkäten var att 

Gibbs och Simpson identifierade 11 förhållanden som stöder elevers lä-

rande och enkäten utformades för att mäta hur väl elever upplevde att 

dessa förhållanden hade mötts. AEQ innehåller sex nivåer med sex punk-

ter till varje som tillsammans utgör det som de kallar för 11 förhållanden 

som stärker elevers lärande. De sex nivåerna är: 
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1. Tidskrav och studenters engagemang  

2. Uppgifter och lärande 

3. Kvantitet och timing av återkoppling 

4. Återkopplingens kvalitet 

5. Användande av återkoppling 

6. Examination och lärande 

Gibbs och Simpsons (2003) syfte med AEQ är att lärare ska kunna an-

vända enkäten för att mäta hur deras bedömning av elever under en kurs 

stöttar deras lärande. Därefter är syftet att lärare justerar sina bedöm-

ningar under resterande kurs för att slutligen mäta AEQ igen. De 11 för-

hållandena fördelas på de sex nivåerna utifrån följande modell: 

Tidskrav och studenternas engagemang 

Förhållande ett Bedömda uppgifter har getts tillräcklig tid och enga-
gemang från eleverna 

Förhållande två Dessa uppgifter är jämt fördelade utifrån ämnen och 
veckor 

Kvalitet och nivå av elevers engagemang 

Förhållande tre  Uppgifterna engagerar eleverna i utmanande läran-
deaktiviteter 

Förhållande fyra Bedömning utgår ifrån tydliga och höga förvänt-
ningar till studenter 

Kvantitet och timing av återkoppling 

Förhållande fem Tillräcklig återkoppling ges, både tillräckligt ofta och 
med tillräckliga detaljer  

Förhållande sex Återkoppling ges tillräckligt fort för att vara använd-
bar för elever 

Kvalitet och återkoppling 

Förhållande sju Återkoppling fokuserar inte på betyg eller på eleven 
själv, utan på elevers lärande  

Förhållande åtta Återkoppling anknyter till kriterier och uppgiftens 
syfte 

Förhållande nio Återkoppling förstås av elever utifrån dennes fatt-
ningsförmåga 

Elevens respons på återkoppling 

Förhållande tio Återkoppling tas emot och arbetas med av eleven 

Förhållande elva Återkoppling leder till aktion för att förbättra deras 
arbete eller lärande (Gibbs & Simpson, 2003). 
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När Gibbs och Simpson (2003) tog fram AEQ var det i en brittisk kontext, 

studien som enkäten kommit fram ut är naturvetenskapsämnen som fy-

sik, astronomi, kemi och biovetenskap. Utifrån de frågor som ställts märks 

kontexten av så till vida att det inte är överensstämmande med hur under-

visning, uppgifter och bedömning görs i svenska skolan, eller i alla fall inte 

på den gymnasieskola denna studien är gjord i. Det jag har gjort är att an-

vända AEQ som inspiration och försökt sammanföra den med Hattie och 

Timperleys teori om effektiv återkoppling som beskrivits ovan. AEQ har 

mest använts i den enkät som riktats till eleverna.  

4.3 En pragmatisk ansats  

Studien har en deduktiv ansats då teori om återkoppling anskaffats före 

undersökningen genomfördes. Studien har även en holistisk ansats då 

den, som Jacobsen ( 2017) skriver, poängterar att ”fenomen måste förstås 

som ett komplext samspel mellan individer och det specifika samman-

hang som de ingår i” (Jacobsen & Andersson, 2017, s. 19). Studien är även, 

åtminstone till viss del, utifrån positivistisk syn då den är skapad utifrån 

en kvantitativ metod som innebär att verkligheten går att observeras uti-

från samt att det finns en sanning i det som mäts genom kvantitativ enkät 

(Jacobsen & Andersson, 2017). Samtidigt är det tolkningsbaserade per-

spektivet inte långt undan. Som tidigare nämnts finns den holistiska an-

satsen då fenomen måste förstås i ett samspel. I denna studie är fenome-

net återkoppling och samspelet ligger mellan eleverna och lärarna. Det 

blir även mer tydligt när den epistemologiska antagandet hos det tolk-

ningsbaserade ansatsen säger att forskaren genom empati, att kunna sätta 

sig in i hur andra upplever någonting, kan tolka hur andra upplever 

någonting (Jacobsen & Andersson, 2017).  

Att det råder en konflikt mellan kvantitativ och kvalitativ undersökning, 

där bägge sidor har endera förespråkare för positivism eller hermeneutik 

som påhejare, är inget nytt. Men att det finns möjligheter för förening eller 

i alla fall fred är möjligen mindre känt. Westerman (2006) skriver i en ar-

gumenterande artikel om just detta. Westerman (2006) argumenterar för 

att det finns definitivt utrymme för tolkande ansatser tros att metoden är 

kvantitativ. Westerman (2006) menar att många misstar sig när de ser na-

turen som endast undersökningsbar utifrån kvantitativ forskning, vidare 

menar Westerman (2006) att tolkning är central för hur forskning produ-

ceras. När svarsalternativ tas fram för kvantitativ undersökning bygger 

även de på en tolkande och empati för det som undersöks. Mänskligt be-
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teende måste tolkas och utifrån förståelse för exempelvis kontext analys-

eras. Ett exempel på hur tolkning används från starten av exempelvis fak-

toranalys eller när man skapar index är att de variabler man väljer att 

mäta något i (svarsalternativen) måste ju ha valts ut av forskaren från bör-

jan, de uppstår inte av sig själva utan måste genomförståelse och tolkning 

väljas ut på grund av ämnet/fenomenet som undersöks (Westerman, 

2006).  

Utifrån denna korta beskrivning av vetenskaplig ansats, menar jag at 

denna studie är en kombination av kvantitativ metod med kvalitativa drag 

i form av tolkning, empati och förståelse för det fenomen som studeras, 

återkoppling. Jag argumenterar för att det inte är möjligt att inta en helt 

objektiv, undersökande roll utan att använda tolkning och förståelse för 

det som studeras. För att undersöka återkopplingens olika variationer och 

upplevelse av den krävs förståelse för återkoppling, både från ett lärar-

perspektiv och från elevperspektiv. Naturligtvis spelar min bakgrund, ut-

bildning och erfarenheter en stor roll i hur jag dels utformat mina under-

sökningsfrågor och även hur jag konstruerat min enkät.  
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5 METODOLOGISK ANSATS OCH VAL AV METOD 

Studien är formad utifrån en kvantitativ metod genom enkätundersök-

ning, men med drag av kvalitativ tolkning genom konstruktion och analys. 

För att förstå vilka variationer det finns mellan lärare och elever i fråga 

om återkoppling krävs både teori och erfarenhet samt förståelse och tolk-

ning av undersökningsmaterialet vilket är enkätresultaten. Westerman 

(2006) menar att tolkning och förståelse är en viktig del av kvantitativ 

undersökning.  

5.1 Utformande av operationalisering 

Studiens teoretiska grund kommer från Hattie och Timperleys (2007) mo-

dell av återkopplingsnivåer; återkoppling på uppgift, återkoppling på pro-

cess, återkoppling på person och återkoppling på självreglering. Gibbs och 

Simpson (2003) har utformat AEQ som har använts som stöd för frågefor-

mulering. För frågor utifrån återkopplingsnivåer se bilaga 1 för lärare och 

bilaga 2 för elever. I undersökningen deltog 283 elever av totalt 543 vilket 

gav svarsfrekvens på 52%. Bland lärare deltog 21 av 35 lärare i undersök-

ningen vilket gav svarsfrekvens på 60%, vilket får räknas som ett godkänt 

resultat. Enkäten genomfördes på lärare och elever på en gymnasieskola 

med syfte att undersöka variation i uppfattningar om återkoppling. 

Undersökningen söker inte fullständigt täcka alla lärare och elevers syn 

på återkoppling i landet. Undersökningen kan ses som en bild av lärare 

och elevers syn på återkoppling vid en enhet, vid ett tillfälle.  

5.1.1 Enkätkonstruktion 

Studien består av två enkäter som delats ut till elever och lärare på en 

gymnasieskola. Elever och lärare har en varsin enkät på grund av att 

språkligt och innehållsmässigt skiljer sig frågorna åt. För att jämföra hur 

elever uppfattar lärarens återkoppling behöver frågorna ställas utifrån 

elevperspektiv likaväl som att frågor angående lärares avsikt och tanke 

med sin återkoppling till elever måste ställas utifrån lärarperspektiv.   

Enkätfrågorna är konstruerade utifrån de kategorier som Hattie och Tim-

perley tagit fram; återkoppling på uppgift, återkoppling på process, åter-

koppling på individ och återkoppling som leder till självgranskning. Som 

stöd för själva frågornas utformning har Gibbs och Simpson använts (be-

skrivet mer i 4.2). De har tagit fram frågor som de kallar Assessment Ex-

perience Questionnaire (AEQ). Från de frågor som tagits fram av Gibbs 
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och Simpson har de frågor som specifikt handlar om återkoppling förts in 

i enkäterna till elever och lärare.  

Vid konstruktion av svarsalternativ valdes att inte ha med några öppna 

frågor. Enligt Trost (2012) är det förenat med mycket extra arbete och nya 

frågeställningar man måste ta ställning till om man väljer att ha med 

öppna frågor. Hur ska man koda svaren, tolkning av svaren osv. (Trost, 

2012). När det kommer till alternativ att välja mellan påpekar Trost att 

när man har med alternativ som ”vet ej” eller ”kan ej ta ställning” så kan 

det ge respondenten en väg ut utan att behöva ta ställning. I denna under-

sökning har jag valt att inte ha med dessa alternativ utom i få fall. Det al-

ternativ jag har med som är ett sorts ”mittenalternativ” är ”ibland”. Trost 

lyfter hur det i slutändan är upp till respondenten att tolka och ge det svar 

som passar den bäst. Det kan vara så att jag som konstruktör inte har tänkt 

på alla möjliga perspektiv som påverkar en persons val. ”Det beror på” är 

nog det alternativ som många vill svara men svårt att ha med som ett al-

ternativ (Trost, 2012). Svarsalternativen som valts är sådana som lämpar 

sig för attitydfrågor, ”sällan”, ”alltid”, ”ofta” är exempel på det (Trost, 

2012). 

Enkäten till eleverna var öppen i en vecka och undervisande lärare om-

bads skicka ut en länk till eleverna via skolplattformen School Soft. Till 

lärarna låg enkäten öppen i först en vecka men då det var få svarande öpp-

nades den en gång till och fler svar kom in under de fyra extra dagar som 

enkäten var öppen. Bortfallet hos eleverna hamnade på 48% respektive 

40% hos lärare. Det är ett relativt stort bortfall som kanske kunde ha und-

vikits genom att ligga på och tjata mer på kollegorna så de genomfört en-

käten med klasserna. Även lärarnas bortfall kunde eventuellt minskat ge-

nom mer påminnelser.  

5.1.2 Bakgrundsinformation om deltagare  

På skolan går det 543 elever, antalet svarande på enkäten var 283 elever. 

Enkäten till eleverna var öppen i en vecka och det var frivilligt att delta. 

Enkäten distribuerades genom lärplattformen School Soft med hjälp av 

undervisande lärare. Faktoranalys gjordes för att se vilka variabler som 

har samband med varandra. 8 faktorer framkom och beskrivs efter bak-

grundsinformationen. I redovisning av resultat kommer de frågor som 

haft 5 svarsalternativ att delas i två grupper, de positiva och negativa. De 

som hör till positiva är de som svarat alternativen ibland, ofta och alltid. 

De negativa har svarat sällan eller aldrig på frågorna.  



Återkoppling i skilda världar  Linn Sundholm 

29 

 

På skolan arbetar 35 lärare och 21 lärare svarade på enkäten. Bakgrunds-

fråga för lärare var kön och vilket program de har sin huvudsakliga under-

visning på. Enkäten distribuerades till lärare genom länk som skickats till 

all undervisande personal via skolans mail. Hos lärarna blev de tänkta in-

dex inte så starka som förväntats utifrån den teori och kunskap som finns 

om skolan. Därför gjordes en faktoranalys som presenteras i slutet av re-

sultatkapitlet.  

Bakgrundsinformation som eleverna ombads svara på var fråga om vilket 

program de gick på, i vilken årskurs de gick samt vilket kön de har.  

Bakgrundsinformation elever 

Könsfördelning bland elever gav 153 män, 123 kvinnor och 7 individer 

som svarat ”annat”. I tabellen nedan syns fördelning på program och års-

kurs.  

Program  

Årskurs 

Barn och 

Fritid 

Natur Ekonomi El och 

Energi 

Teknik Sam-

hällsve-

tenskap 

Åk 1 0 23 48 25 15 27 

Åk 2 19 1 0 18 4 18 

Åk 3 13 0 25 13 9 25 
Tabell 3.  över program och årskurs elever 

 

Bakgrundsinformation lärare 

Könsfördelning för lärare gav 13 män, 7 kvinnor och 1 individ som fyllt i 

alternativet ”annat”. Nedan går att läsa fördelning av program och kön.  

Program 

Kön 

Barn och 

Fritid 

Natur Ekonomi El och 

Energi 

Tek-

nik 

Samhälls-

vetenskap  

Man  2 0 5 3 2 1 

Kvinna 1 1 2 0 1 2 

Annat 0 0 0 0 0 1 

Tabell 4.  över könsfördelning och program för lärare. 

 

5.1.3 Konstruktion av index Lärare 

I studien har index använts. Index har skapats utifrån återkopplingsnivå-

erna som Hattie och Timperley (2007) tagit fram.  

Index återkoppling på uppgift av fråga 6 (c-f) gav Chronbach’s alpha på 

,734 
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Index återkoppling som korresponderar med lärares tro av fråga 4 a, c, e, f 

gav Chronbach’s alpha ,644  

Index självstyrning av fråga 9 a, b, c, gav Chronbach’s alpha ,526  

Index återkoppling som framåtsyftande av hela fråga 7a-e, gav 

Chronbach’s alpha ,741  

Index återkopplingens effektivitet mättes genom frågorna 3c, 7a, b, c, e, och 

9c Chronbach’s alpha ,708 

 

Oneway ANOVA på index 

 

ANOVA 

 

 

Sum of 

Squa-

res df 

Mean 

Square F Sig. 

index_fram-

åtsyftande 

Between 

Groups 

,458 5 ,092 ,261 ,927 

Within 

Groups 

5,260 15 ,351 
  

Total 5,718 20    

index_åter-

uppgift 

Between 

Groups 

,945 5 ,189 ,331 ,886 

Within 

Groups 

8,567 15 ,571 
  

Total 9,512 20    

index_kor-

responderar 

Between 

Groups 

,492 5 ,098 ,506 ,768 

Within 

Groups 

2,918 15 ,195 
  

Total 3,410 20    

Index_själv-

styrning 

Between 

Groups 

,454 5 ,091 ,416 ,830 

Within 

Groups 

3,272 15 ,218 
  

Total 3,726 20    
Tabell 2. Oneway ANOVA på index  
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5.1.4 Konstruktion av index Elever 

Index har skapats utifrån Hattie och Timperleys (2007) teori för åter-

kopplingsnivåer samt med inspiration från AEQ av Gibbs och Simpson 

(2003) 

Index hur elever uppfattar lärarens tydlighet i återkoppling av fråga 3 d, e, 

f gav Chronbach’s alpha ,726 

Index huruvida elever håller med om lärarens återkoppling av frågan 4 a, b, 

c, gav Chronbach’s alpha ,760 

Index återkoppling på uppgift av fråga 6 b, c, d, e, f gav Chronbach’s alpha 

,716 

Index elevers vana att arbeta med kamratbedömning av frågan 7 b, c, gav 

Chronbach’s alpha ,867 (då togs 7a bort, resultat med 7a gav ,661) 

Index självgranskning och framåtsyftande återkoppling av frågan 9 a-d, 

samt 7 g och h gav Chronbach’s alpha ,779 

Index återkopplingens effektivitet av frågorna 3 b, d, e, 7h, g, 9a, b, c, d gav 

Chronbach’s alpha ,796 

5.2 Etiska ställningstaganden  

I denna undersökning är temat återkoppling och hur elever och lärare ser 

på återkoppling på uppgifter. Det kan naturligtvis vara så att de svar man 

får på enkätfrågor är tillrättalagda utifrån vad läraren eller eleven tror att 

forskaren vill ha. Genom att ställa en mängd frågor som ringar in ett bete-

ende kan man komma runt en del av problemet. Den som svarar på enkä-

ten vet inte exakt vad undersökningen avser, mer än temat återkoppling. 

Huruvida deras återkoppling är effektiv eller de facto ger effekt för elever-

nas lärande framgår inte tydligt genom endast enkätfrågorna. Här blir det 

viktigt med det som Jacobsen (2017) kallar för tillräckligt med informat-

ion. Det innebär att den som är med i undersökningen vet om undersök-

ningens huvudsyfte samt hur resultaten ska användas.  

Att forska på den egna verksamheten har både för och nackdelar. Jacobsen 

(2017) menar att fördelar kan vara att man känner verksamheten och är 

medveten om strukturer som finns inom verksamheten. Det finns redan 

etablerade relationer mellan forskaren och studieobjekten vilket kan göra 

att undersökningen blir mer ärlig utifrån att de som blir undersökta har 

förtroende för forskaren. Nackdelar med att forska på den egna verksam-
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heten kan vara att forskaren är för färgad av sin erfarenhet av verksam-

heten att den har "blinda fläckar" och missar viktiga delar. Ytterligare en 

nackdel kan vara att det finns tankar på partiskhet om forskaren.  Om det 

finns misstanke om att forskaren går ledningen eller någon annans ärende 

finns risk att undersökningen blir lidande. Syftet som forskaren uppger 

med studien måste vara tydlig och inte lämna orsak att tvivla på motivet.  

I denna studie är det forskarens egna arbetsplats som utgör miljön, kolle-

gor och elever är undersökningsobjekt. Det kan vara problematiskt då en 

del av de elever som ingår i studien har forskaren som lärare. En fråga om 

hur anonymitet kan garanteras är viktig att diskutera. Eleverna ska inte 

uppleva att de blir dömda av hur de svarar på enkätfrågor. När det kom-

mer till enkät kan det undvikas genom anonyma enkäter där de svarande 

inte går att identifiera.  

Vetenskapsrådets codex, regler och riktlinjer för forskning, säger att 

forskning som rör barn kan vara problematiskt i fråga om informerat sam-

tycke om barnet är under 18 år (Vetenskapsrådet, u.å.). I denna studie är 

det elever i gymnasiet som är undersöksökningsobjekt. Då de fyllt 15 år 

räknas de som tillräckligt mogna att fatta beslut om deltagande. Enkäten 

är frivillig och om någon inte vill delta så är det upp till den personen att 

fatta det beslutet. Ingen enkätfråga kräver personuppgifter förutom fråga 

om kön, enkäten är anonym och ingen identifikation är möjlig.  
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6 RESULTAT OCH ANALYS 

I resultatkapitlet redovisas enkätresultaten utifrån de forskningsfrågor 

som ställts. Hänvisningar till bilagor för mer utförlig redovisning av resul-

tat förekommer.   

6.1 Variation i uppfattning av återkopplingens inne-

börd 

För att besvara denna fråga behövs återkopplingens innebörd klargöras. 

Med innebörd avses hur elever och lärare ser på begreppet återkoppling, 

vad innebär återkoppling för dem? Frågor som ställts till elever och lärare 

för att mäta detta var en lista med alternativ till vad återkoppling kan be-

tyda. Resultat går att läsa i tabellen nedan.   

 Lärare Elev 

Återkopplingens innebörd 

(både elev och lärare fick al-

ternativ att ta ställning till, 

alternativen var ja eller nej) 

95% När läraren har enskilda 

samtal med eleven 

81% Skriftliga kommentarer på 

elevers uppgifter 

76% Vid bedömning på genom-

förd uppgift 

71% Samtal med elev om pro-

gnos i ämnet 

48% Vid betygsättning av ge-

nomförd uppgift   

 

56% När läraren berättar för 

mig hur det gått på en uppgift 

53% När läraren pratar med 

mig om hur det går i en 

kurs/ämne 

41% När jag får tillbaka min 

uppgift med kommentarer i 

24% När jag får betyg på en 

uppgift 

12% När läraren hjälper mig på 

lektionen  

4% När mina kamrater hjälper 

mig på lektionen 

Tabell 5. över hur lärare och elever uppfattar vad som är återkoppling.  

 

6.2 Variation i uppfattning av återkopplingens effek-

tivitet  

Index över återkopplingens effektivitet mättes i bägge grupperna. Resul-

tatet visar att lärare och elever är positiva till att återkoppling är effektiv. 

Lärare är något mer kritiska eller negativa än eleverna (för fullständig re-

dogörelse se bilaga 3). En skillnad mellan könen hos eleverna märktes i 

den sista frågan i index om ”har eleven fått tillräckliga kunskaper att ge-

nomföra uppgifter”, där 15% av männen svarade alltid och 5% av kvin-

norna svarade alltid. Männen upplever tre gånger mer än kvinnor att de 

har tillräckliga kunskaper att genomföra uppgifter (P’s r ,001).   
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På frågan om ”lärarens kommentarer hjälper eleven att bli bättre på andra 

uppgifter” fanns det en skillnad mellan kvinnor och män (P’s r ,001), där 

männen svarade i högre utsträckning (7%) med alternativet alltid än 

kvinnor (1%). Sista frågan i index om effektivitet var fråga 9d om eleverna 

anser att återkoppling hjälper dem att granska sina egna uppgifter sva-

rade 89% ibland, ofta eller alltid. Även på den sista frågan var männen mer 

nöjda, svarade i högre utsträckning alltid, med 12% mot kvinnornas 6,5%.  

Lärarna var överlag mycket positiva till återkopplingens möjligheter att 

vara effektiv. På tre frågor var svaret at lärare var 100% positiva.  Det 

lägsta positiva svaret var 67% positiva om huruvida elever förstår den 

återkoppling som läraren ger. För fullständig tabell se bilaga 4. 

På frågan om återkopplingens effektivitet mättes det genom frågorna 3 a, 

7 a, b, c, e, 9 c vilket gav ett Chronbach’s alpha ,708. Dessa frågor valdes ut 

för att de korresponderar med Hattie och Timperleys definition av effektiv 

återkoppling. Den ska innehålla kunskap om vart elever är i nuläget, vart 

denne ska för att utvecklas framåt, samt hur den ska komma dit (Hattie & 

Timperley, 2007). 

Anser lärare att elever kan använda deras återkoppling på det sätt 

läraren avsåg? 

På den första frågan svarade i stort sett alla lärare positivt medan nästa 

fråga var mer splittrad mellan positiv och negativ. Värt att notera är att 

lärare anser att elever förstår återkoppling på det sätt som de menade, 

men att elever inte alltid förstår återkopplingen. Ett annat sätt att säga det 

är att lärare anser att elever inte alltid förstår återkoppling men att de för-

står det som läraren menar med återkopplingen. Det kan kanske ha att 

göra med att det kan vara skillnad på att förstå återkopplingen och att im-

plementera återkopplingen. 

Används återkoppling på det sätt läraren avsåg? Resultat 

Hur stor sannolikhet skulle du skatta att eleverna förstår den 

återkoppling du ger på det sätt du avsåg? 

95% positiva 

5% negativa  

Hur skulle du skatta att eleverna förstår den återkoppling du 

ger? 

67% positiva 

33% negativa 

Tabell 6. över lärares uppfattning om elevers förståelse av återkoppling  

 

Hur skattar elever lärares återkoppling utifrån att den hjälper dem 

att utvecklas som studenter? 
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För att besvara denna fråga användes ett index bestående av fråga 7g och 

h, samt fråga 9a-d, index gav Chronbach’s alpha ,779. Elever är överlag 

nöjda/positiva till att lärarens återkoppling hjälper dem att utvecklas som 

studenter. Inte en fråga gav ett svar som inte var minst 72% nöjdhet.  

På frågan om eleven upplever att lärarens kommentarer kan omsättas till 

andra ämnen svarade eleverna 82% ibland, ofta eller alltid. Här fanns en 

skillnad mellan män och kvinnor där P’s r gav ,001. Männen svarade i 

högre utsträckning att de kan omsätta lärarens kommentarer till andra 

ämnen (7% svarade alltid, av kvinnorna svarade 1% alltid). För att under-

söka denna skillnad närmre genomfördes ett independent samples t-test 

vilket gav en signifikans på Levene’s test ,115 vilket säger att det finns en 

skillnad och t-test signifikansen gav ,004 vilket innebär att det är en skill-

nad mellan män och kvinnor i fråga om att omsätta återkoppling från ett 

ämne till ett annat. Även fråga, 9d ”anser du att återkoppling hjälper dig 

att bli bättre på att granska dina uppgifter” visade en skillnad mellan kö-

nen. Skillnaden mellan könen visade att männen i större utsträckning än 

kvinnorna (12% av männen och 6% av kvinnorna) ansåg att de blivit 

bättre på att granska sina uppgifter. I denna fråga visar independent 

samples t-test dock ett t-test signifikans på ,684 vilket innebär att nollhy-

potesen inte stämmer. Ett annat sätt att säga detta är att H₁: µ₁≠ µ₂. För 

fullständigt resultat se bilaga 5.  

6.3 Skiljer sig uppfattningen om återkoppling som 

verktyg för elevens utveckling som student mel-

lan lärare och elever? 

Utifrån elevernas perspektiv gäller svaret på föregående fråga som visade 

att eleverna överlag var positivt inställda (72% positiva som lägsta nivå) 

till att återkoppling hjälper dem att utvecklas som studenter.  

För att besvara denna fråga utifrån lärares uppfattning användes index 

”om återkoppling som framåtsyftande” vilket gav Chronbach’s alpha ,741.  

Sammanfattat kan man säga att både elever och lärare är positiva till att 

återkoppling hjälper elever att bli bättre studenter. Lärare har en mycket 

hög positiv svarsfrekvens som inte går under 90%. För fullständig tabell 

se bilaga 6. 
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6.4 Varierar sig synen på effektiviteten av återkopp-

ling mellan årskurserna som eleven går i? 

I studien är eleverna studenter vid en gymnasieskola. Eleverna går an-

tingen i årskurs 1, 2 eller 3. För att mäta effektivitet användes index av 

frågorna 3b, d, e, 7g, h, 9a, b, c, d vilket gav Chronbach’s alpha ,796. För att 

undersöka om det finns någon skillnad mellan årskurserna och synen på 

effektivitet av återkoppling genomfördes oneway ANOVA vilket gav uti-

från test of homogenity of variance en signifikans på ,592 vilket innebär 

att gruppen (årskurserna) är homogen vilket är bra ur signifikanssyn-

punkt. ANOVA visade en signifikans på ,243 vilket innebär att man inte 

kan förkasta nollhypotesen, H₀: µ₁= µ₂.  I Post Hoc testet visade index och 

årskurs ha en hög signifikans vilket innebär att det inte finns en skillnad 

mellan grupperna. Det man kan utläsa av undersökningen är att elever i 

årskurs 3 i större utsträckning än årskurs 1 och 2 är positiva till effektivi-

teten i återkoppling som de får. Årskurs 2 är den grupp av elever som är 

minst positiva till effektiviteten i återkopplingen som de får. Men det är 

inte en stor skillnad mellan grupperna. Nollhypotesen gäller vilket inne-

bär att det inte råder en avvikelse som är statistiskt säkerställd. Det skiljer 

alltså inte signifikant mellan årskurserna.  

 

index_självgranskning_framåtsyftande 

Tukey HSDa,b   

b) Vilken årskurs går du i? N 

Subset for alpha 

= 0.05 

1 

Årskurs 2 60 3,8633 

Årskurs 1 138 3,8725 

Årskurs 3 85 4,0235 

Sig.  ,305 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 84,086. 

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the 

group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. 
  

Tabell 7Index över självgranskning och framåtsyftande  
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6.5 Återkoppling på uppgiftsnivå 

Hattie och Timperley beskrev återkoppling som kan förekomma på fyra 

nivåer där den första är på uppgiftsnivå. Det innebär att eleven får åter-

koppling som är fokuserad på den uppgift som gjorts. Återkopplingen på 

uppgiftsnivå säger ingenting om förbättring eller vad som skulle kunna 

utvecklas i framtida uppgifter (Hattie & Timperley, 2007). I enkätunder-

sökningen av elevernas svar om återkoppling på uppgiftsnivå av följande 

resultat. 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. Deviat-

ion 

Index_återkopp-

ling_uppgift 

283 1,80 5,00 3,5392 ,60234 

Valid N (listwise) 283     
Tabell 8. över elevernas svar på index om återkoppling på uppgiftsnivå 

 

Av tabellen går att läsa att elevernas medelvärde på svar var 3,5 vilket in-

nebär att de svarat strax över alternativet ibland som gav 3. Så samman-

fattat kan man säga att eleverna är mer positiva än negativa till återkopp-

ling de får på uppgift. För att sätta det i samband med teorin från Hattie 

och Timperley så upplever eleverna att de får återkoppling på uppgifts-

nivå och att de är mer positiva än negativa till den. Teorin säger att detta 

inte är den mest effektiva återkopplingen. 

6.6 Återkoppling på processnivå 

Återkoppling på processnivå innebär att återkopplingen handlar om hur 

eleven kommit fram till den punkt som den är på. Det handlar även om 

hur eleven arbetar. På denna fråga gick det inte att använda index, de frå-

gor som ställts om process innehöll olika svarsalternativ och de som inne-

höll samma antal svarsalternativ gav ett för lågt Chronbach’s alpha. Ge-

nom att redovisa resultat på enskilda frågor kan man få en uppfattning om 

återkoppling på processnivå.  

Elever om återkoppling på processnivå Resultat 

Brukar läraren ge återkoppling på ditt lektions-

arbete? 

58% positiva 

42% negativa 

Tror du att läraren vet/märker hur du arbetar 

på lektionerna? 

50% ja 

42% kanske 

8% nej 
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Brukar du få återkoppling som föreslår förbätt-

ringsområden? 

90% positiva 

10% negativa 

Brukar läraren ge förslag på strategier som ele-

ven kan använda i framtida uppgifter? 

72% positivt 

28% negativt 

  
Tabell 9.  över återkoppling på processnivå 

Återkoppling på processnivå visade att eleverna upplever positivt på frå-

gan om förbättringsområden samt om strategier för framtida uppgifter. 

Det var större skillnad på resultatet om elever tror att läraren ser deras 

lektionsarbete samt frågan om läraren ger återkoppling på elevernas lekt-

ionsarbete. 

6.7 Återkoppling på självreglerande nivå 

Denna nivå är den som Hattie och Timperley anser ger mest effekt på ele-

vernas lärande (Hattie & Timperley, 2007). Index på självgranskning och 

framåtsyftande återkoppling gav Chronbach’s alpha ,779.  Resultatet vi-

sade att överlag är eleverna positiva till återkoppling som är framåtsyf-

tande och leder till ökad självgranskning. Ingen fråga hade lägre procent 

positiv än 72%. För fullständigt resultat se bilaga 7. Nedan följer lite de-

skriptiv statistik för detta index följt av ett histogram med normalfördel-

ningskurva.  

Statistics 

fråga 9 och 7d,h   

N Valid 283 

Missing 0 

Mean 3,9159 

Median 3,8000 

Std. Deviation ,70570 

Minimum 1,40 

Maximum 6,00 

Sum 1108,20 

Percenti-

les 

25 3,6000 

50 3,8000 

75 4,4000 

Tabell 10. över deskriptiv information om index återkoppling som framåtsyftande och självregle-
rande 
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Tabell 11. Histogram över fördelning av återkoppling på självreglerande nivå 

Av histogrammet går att utläsa att fördelningen följer en normalkurva.  

Elever om självgranskning  Index Chronbach’s alpha ,779 

Upplever du att den återkoppling du får hjäl-

per dig att bli en bättre student? 

88% positiv 

12% negativ 

Hjälper lärarens kommentarer dig att bli 

bättre på andra uppgifter?  

89% positiv 

11% negativ 

Upplever du att lärarens kommentarer kan 

omsättas i andra ämnen? 

82% positiv 

18% negativ 

Anser du att återkoppling hjälper dig att bli 

bättre på att granska dina uppgifter? 

88% positiv 

12% negativ 

Brukar du få återkoppling som föreslår för-

bättringsområden? 

90% positiv 

10% negativ 

Brukar läraren ge förslag på strategier som 

du kan använda i framtida uppgifter?  

72% positiv 

28% negativ 

 Tabell 12. över index om elevers självgranskning  

 

Av tabellen ovan går att se att eleverna i stor utsträckning är positiva till 

den återkoppling de får som leder till ökad självgranskning och självregle-

ring.  

6.8 Återkoppling på personnivå  

Denna nivå är den som är absolut sämst att ge återkoppling på. Enligt Hat-

tie och Timperley kan det vara direkt kontraproduktivt att ge återkopp-

ling till elev på personnivå, observera att det gäller både positiv och nega-

tiv återkoppling (Hattie & Timperley, 2007).  

Elever om återkoppling på person  

Brukar du få återkoppling som du tar åt dig personligen 

(som du tar som kritik eller beröm)? 

66% positiva 

34% negativa 

Händer det att du tar illa vid dig av kommentarer du får? 67% negativ 

33% positiv  
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Kan du skilja på kritik du får på uppgift från kritik på dig 

som person? 

93% ja 

7% nej 

Tabell 13 över elever om återkoppling på person 
 

Lärare om återkoppling på person   

Tror du att elever kan ta illa vid sig av den återkoppling 

som du ger? 

62% nej 

24% kanske 

14% ja 

Brukar du skriva kommentarer som syftar till eleven som 

person? 

91% negativ 

9% positiv  

Tror du att elever kan skilja på återkoppling på uppgift 

och kritik mot eleven själv? 

86% positiv 

14% negativ 

Tabell 14. Över lärare om återkoppling på person 

 

Sammanfattning på fråga om återkoppling på person upplever de flesta 

eleverna att de inte tar illa vid sig av kommentarer de får och att majori-

teten kan skilja på kritik på uppgift från person. Det som utmärker sig här 

är att 66% tar kritik personligt. Dock är det viktigt att konstatera att det 

inte specificerar om kritiken är positiv eller negativ, vilket hade varit in-

tressant att undersöka. Av lärarna anser 91% att de inte skriver kommen-

tarer som syftar till eleven som person och 93% av eleverna menar att de 

kan skilja på kritik på uppgift från kritik på person.  

6.9 Sammanfattning av viktiga resultat 

Studien har främst visat att lärare svarar i högre frekvens än elever posi-

tivt på enkäten. Dock är både elever och lärare i stor utsträckning nöjda 

eller svarar positivt. Utifrån återkopplingsnivåerna från Hattie och Tim-

perley (2007) visar resultatet att återkoppling på person inte förekommer 

ofta, återkoppling på självreglerande nivå får mest positiv resultat. Lärare 

svarar i hög utsträckning att den återkoppling de ger hjälper elever att ut-

vecklas som studenter. Både lärare och elever anser att återkoppling är 

när lärare och elever har samtal.  
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7 DISKUSSION 

I diskussionen kommer metod och utförande lyftas. De frågeställningarna 

som ställts i inledningen kommer ställas i relation till forskning, ett kapitel 

om variationer mellan lärare och elever följer och hela kapitlet avslutas 

med vidare forskningsområden. 

7.1 Metoddiskussion 

Studiens syfte var att undersöka elever och lärares uppfattning av åter-

koppling. På den skola som studien ägt rum läser 543 elever varav 283 

elever deltog i studien. Det ger ett bortfall på 48%. Det gör att det inte är 

möjligt att säga någonting om hela populationen men kan ses som indikat-

ion på upplevelse av återkoppling hos eleverna. Bland lärare svarade 21 

av 35 på enkäten vilket ger ett bortfall på 40%. Även här bör man se re-

sultatet som en indikation på lärares uppfattning av återkoppling.  

Studien utgår från en pragmatisk ansats med holistisk ansats vilket inne-

bär att ett fenomen, återkoppling, ses som en del i ett komplext samspel 

mellan elev och lärare. I studien framkommer det att lärare anser att ele-

ver förstår återkoppling på det sätt som läraren avsåg. 80% av eleverna 

upplever att läraren brukar förvisa sig om att eleven förstått återkopp-

lingen som läraren gett. 67% av eleverna upplever att de inte alltid förstår 

den återkoppling som de får.  

Enkätkonstruktion visade sig vara ett komplicerat företag. Många para-

metrar ska beräknas, inte minst att åldersanpassa utifrån eleverna. Ge-

nom metodisk genomgång av alla frågor som jag hittat från mitt teoretiska 

underlag och tidigare forskning, men det visade sig vara svårt att hitta 

konkreta frågor som passar den svenska kontexten. Återkoppling på hur 

elever upplevde enkäten visade att elever hade vissa svårigheter att förstå 

en del ord som fanns med i enkäten. Därutöver hade en del elever svårt 

att välja svarsalternativ och tyckte att det stämde inte riktigt med hur de 

ville svara. Detta problem tar Jacobsen (2017) upp och menar att det är 

komplicerat att ringa in komplexa begrepp och attityder för att göra en 

perfekt operationalisering (Jacobsen & Andersson, 2017). I ett sådant läge 

hade en mer öppen form löst problemet men ett annat hade uppstått i dess 

ställe, att koda och tolka öppna svar. Enkätverktyget Survey & Report var 

ett behändigt och skapligt lättförståeligt program att skapa enkät i. 
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7.2 Reliabilitet och validitet  

Studien ämnar undersöka och belysa variationen av elevers och lärares 

uppfattningar av återkoppling. Då det är uppfattningar av ett fenomen 

som undersöks så är det en subjektiv upplevelse man får. Detta gör att 

återskapningsbarheten som reliabiliteten handlar om kan vara mer eller 

mindre stark. Westerman (2006) lyfter hur kvantitativ metod inte saknar 

ett tolkande perspektiv då det krävs förståelse och empati både i enkät-

konstruktion och framför allt i analys av resultat (Westerman, 2006). 

Även om denna studie bygger på enkätundersökning är både svarsalter-

nativen i enkäten och tolkning av resultat utifrån min erfarenhet som lä-

rare, student och människa. Min erfarenhet spelar in på hur jag tolkat de 

resultat som framkommit, oavsett försök att hålla en så neutral hållning 

som möjligt är det oundvikligt med subjektiv tolkning. Resultatet i denna 

studie visade inte någon stor eller signifikant skillnad mot vad tidigare 

forskning redan presenterat.  

Validitet handlar om ifall undersökningen har genomförts på ett sådant 

sätt att man undersökt det man avsåg att undersöka. Studiens teoretiska 

ramverk består av Hattie och Timperleys återkopplingsnivåer (2007) 

samt inspiration av Gibbs och Simpsons (2003) AEQ.  I denna studie har 

enkäter konstruerats utifrån återkopplingsnivåerna. Frågornas formule-

ring är inspirerade av AEQ. Utifrån återkopplingsnivåerna anser jag att 

enkäterna har besvarats på ett tydligt vis. Om andra frågor hade ställts 

hade det påverkat resultatet, därav är resultatet starkt bundet till kon-

struktionen.   

7.3 Diskussion av undersökningsfrågorna 

Syftet med studien är att undersöka och belysa variationen av elevers och 

lärares uppfattningar av återkoppling. Detta har gjorts utifrån Hattie och 

Timperleys (2007) återkopplingsnivåer samt med inspiration av Gibbs 

och Simpsons (2003) AEQ.  

Studiens första fråga var att visa vilka variationer i uppfattning av åter-

kopplingens innebörd som fanns hos elever och lärare. Skillnad i hur ele-

ver och lärare upplever återkoppling visade att elever i större utsträck-

ning än lärare hade variation i vad de ansåg att återkoppling var. Lärarna 

svarade nästan enigt att det innebar samtal med eleven. Drygt hälften av 

eleverna ansåg att återkoppling är i samtal med lärare. Detta kan sättas i 

relation till det Nicol och Macfarlane-Dick (2006), Hattie och Timperley 

(2007), MacLellan (2011), Black (1987) samt Grönlund (2011) lyfter 
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fram. Det gemensamma i uppfattning om vad återkoppling är hos både 

forskning samt elever och lärare är att de ser återkoppling främst som ett 

samtal mellan elev och lärare. En form för detta samtal har flera forskare 

efterfrågat, exempelvis Carless (2006) som gav förslag på bedömnings-

samtal som skulle minska missförstånd mellan lärare och elev. Här kan 

variationerna som finns mellan elev och lärare skulle kunna minskas och 

missförstånd kring bedömning och återkoppling undvikas. Uppfattning 

om återkoppling, vad det innebär och vad som räknas dit skulle eventuellt 

med samtal gå att redas ut. Med det sagt så innebär inte samtal att man 

måste tycka samma sak men man ska i alla fall förstå varandra. Utifrån 

egen erfarenhet är transparant bedömning, återkoppling och processen 

med bedömning bra.  

Nästa undersökningsfråga handlade om ifall lärare anser att elever kan 

använda sig av den återkoppling som de ger? Carless studie (2006) visade 

att detta var något som elever och lärare hade gemensamt, båda parter 

menar att elever har svårt att förstå kriterier. I denna studie visade sig att 

nästan alla av lärarna är positiva till att eleverna förstår den återkoppling 

de ger på det sätt som de avsåg. Å andra sidan svarade en tredjedel av 

lärarna att eleverna inte förstår återkoppling som de får. Hur kan man för-

stå detta? Enligt Carless studie (2006) så fann han att lärare ansåg att ele-

ver ofta inte förstår uppgiftskriterier utan att läraren får ge elevexempel 

för förtydligande. Detta kan vara en möjlig förklaring till denna till synes 

paradox. Även Sadler (2010) poängterade hur viktigt det är att elever och 

lärare är överens om vad återkopplingen avser.  

Hur elever skattar att lärares återkoppling hjälper dem att utvecklas som 

student var nästa undersökningsfråga. Enligt Hattie och Timperley (2007) 

är återkoppling den största påverkansfaktorn för elevers lärande. Resul-

tat av denna enkätundersökning visade att elever var positiva till åter-

koppling på självreglerande nivå och fick både förslag på strategier och 

förbättringar som de kan arbeta med i framtida uppgifter. Eleverna ansåg 

att lärares återkoppling var hjälpsam för deras utveckling som studenter.  

Studiens syfte att undersöka återkoppling utifrån Hattie och Timperleys 

forskning om återkoppling på olika nivåer gav en del spännande resultat. 

Återkoppling på uppgiftsnivå visade att elever var positiva till den åter-

koppling på uppgiftsnivå som de får. Det generella svaret från eleverna 

var 3,5 av 5 av nöjdhet vilket är övervägande positivt. Nästa nivå var åter-

koppling på processnivå vilket syftar till hur eleven arbetar på lektion var 

resultat mer splittrat. Eleverna svarade med nästan 50% att de inte vet 
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hur läraren ser på deras lektionsarbete eller om läraren märker hur de 

arbetar på lektionen. Desto högre positivt svar gav eleverna på om de får 

återkoppling som ger förslag på förbättringar samt strategier för framtida 

uppgifter. Återkoppling på självreglerande nivå är den högsta enligt Hat-

tie och Timperley (2007) och här var resultatet övervägande positivt med 

en lägsta nivå på 72%. Återkoppling som syftar till eleven som person är 

den återkoppling som är sämst utifrån att hjälpa elever framåt. Resultatet 

visade att 93% av eleverna ansåg att de kunde skilja på kritik på person 

från kritik på uppgift. Resultatet får ses som positivt då, trots att eleverna 

svarat med 66% att de tar åt sig av kritik personlig (då är det både positivt 

och negativt), så många anser sig kunna skilja på kritik på person och på 

uppgift. Att 33% av eleverna svarade att de ibland tar illa vid sig av kom-

mentarer är förstås inte bra.  

I fråga om skillnad mellan återkopplingens effektivitet och årskurs som 

eleven går i gav resultatet inte någon statistiskt säkerställd skillnad. Ingen 

forskning som jag tagit del av har uppmärksammat en skillnad utifrån års-

kurser. Det betyder inte att det inte finns något att diskutera men det kom-

mer inte göras i denna studie.  

Sammanfattning av återkoppling utifrån Hattie och Timperleys (2007) ni-

våer visade att elever är positiva till återkoppling på uppgift som de får. 

Eleverna svarade mer varierat på frågorna om återkoppling på process. 

Den form av återkoppling som enligt Hattie och Timperley (2007) är bäst, 

återkoppling som är självreglerande och framåtsyftande, visade att elever 

kan använda återkopplingen samt att återkopplingen är till hjälp för deras 

fortsatta utveckling som studenter.  

7.4 Vidare forskningsområden och implikationer  

Som lärare i gymnasiet och prenumerant av Skolverkets publikationer 

inom ämnen som skolutveckling är det lätt att bli förblindad av alla posi-

tiva rapporter om formativ bedömning, bedömning för lärande, återkopp-

lingsstrategier osv. Att det finns en annan sida av bedömningsmyntet kan 

vara svårt att se. Att fördjupa kunskaperna om den andra sidan och un-

dersöka den kritik som finns kan vara uppslag för en framtida rapport.    

Att gå djupare i både elever och lärares tankar om återkoppling genom 

kvalitativa intervjuer samt att försöka finna ett sätt att låta eleverna ex-

emplifiera deras upplevelse av återkoppling. Genom att undersöka och ta 

del av lärares bedömningar i en kurs och då ta del av både lärare och ele-

vers perspektiv på återkoppling och bedömning skulle vara intressant.   
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Att undersöka i större utsträckning eventuella skillnader mellan könen 

både hos lärare och hos elever i fråga om hur återkoppling upplevs men 

även hur själva återkopplingsprocessen hos läraren är, hade varit mycket 

intressant att ta del av.  

Att skapa en mall för återkoppling och bedömningssamtal är något som 

lockar. I den tidigare forskningen (Carless, 2006; Hattie, 2012; Lizzio & 

Wilson, 2008; McCarthy, 2017) står tydligt att det är något som efterfrå-

gas. 

Denna studie kan ses berika fältet skolutveckling och utbildningsledning 

på det sätt att den ger en inblick i hur elever och lärare upplever återkopp-

ling. Återkoppling är en stor del av vardagen för både elever och lärare. 

Om det är så som Black och Wiliam (1998) skrev, återkoppling som den 

största påverkansfaktorn för elevers lärande vilket även Hattie (2012) 

menar, så kan denna studie visa att lärare arbetar på ”rätt sätt” och elever 

förstår och kan använda återkoppling på ett positivt sätt. Studien kan ses 

som en bekräftelse på att all den information om återkoppling, bedömning 

för lärande och formativ bedömning har gett utdelning. Trenden inom 

skolvärlden som pågått under en tid har gett resultat. Om den är uteslu-

tande positiv ska inte sägas. Det får fortsatt forskning visa.  
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Bilaga 1 

Missiv till enkät för lärare om återkoppling 

 

Hej! 

Jag har under två år läst en magisterutbildning i utbildningsledning och 
skolutveckling vid Karlstads Universitet. Jag är nu framme vid min magis-
teruppsats som handlar om återkoppling. Syftet med undersökningen är 
genom en kvantitativ undersökning synliggöra lärare och elevers uppfatt-
ning om återkoppling. Det kommer att gå ut en enkät till lärare och en en-
kät till elever.  

Jag skulle verkligen uppskatta ditt deltagande i min studie och hoppas in-
nerligt att du kan ta dig tid att svara på mina frågor och påståenden om 
återkoppling. 

I enkäten ställs frågor och påståenden om återkoppling, meningen är att 
du ska svara hur du resonerar kring återkoppling generellt och inte uti-
från en specifik kurs eller ämne.  

Enkäten är anonym och ingen identifikation är möjlig, det enda jag är in-
tresserad av är din upplevelse av återkoppling som en del av ditt uppdrag 
som lärare.  

Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till mig 

Linn Sundholm 070-95 88 224, linn.sundholm@laroverken.se  

 

Tack på förhand 

 

Linn 
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Enkät till lärare 

1. Bakgrundsfrågor 

A, På viket program har du din huvudsakliga undervisning? 

B, Vilket kön har du? 

Man Kvinna Annat 

2. Vad är återkoppling för dig? 

a. Skriftliga kommentarer i elevens uppgift 

b. Samtal med eleven om resultat 

c. Samtal med eleven om hur den ligger till i ämnet 

d. När du ger betyg på gjord uppgift 

 

3.Tydlighet/förståelse för återkoppling 

A, Hur skattar du att elever förstår den återkoppling som du ger? 

De förstår inte   De förstår ibland     De förstår ofta     Alltid 

B, Hur stor sannolikhet skattar du att elever tar till sig återkoppling på det 
sätt du menat? Aldrig, sällan, ibland, ofta, alltid 

C, Vill du att eleven ska se återkoppling som ett resultat på en uppgift? 
Aldrig, sällan, ibland, ofta, alltid 

D, Hur stor sannolikhet skattar du att elever är mer intresserade av betyg 
än återkoppling på uppgifter? Aldrig, sällan, ibland, ofta, alltid 

E, Brukar elever ifrågasätta återkoppling de får? Aldrig, sällan, ibland, ofta, 
alltid 

 

4. Överensstämmelse/hur väl korresponderar återkoppling 

A, Hur ofta skattar du att du vet i förväg hur det kommer gå för elever på 
uppgifter? Aldrig, sällan, ibland, ofta, alltid 

B, Anser du att du känner eleverna såpass bra att du i stort sett vet hur de 
kommer prestera? 

C, Brukar återkoppling och bedömning på uppgifter korrespondera med 
betyg som eleven får på hela kursen? 

D, Hur skulle du skatta att elever förstår varför de får det omdöme som de 
får på uppgifter? 

E, Hur skulle du skatta elevers självkännedom om hur det går för dem i 
kurser? 

Mycket liten Ganska liten Ganska stor Stor 
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F, Hur skulle du skatta elevers förståelse för det betyg de fått på en hel 
kurs? 

Mycket liten Ganska liten Ganska stor Stor 

 

5. Önskad återkoppling 

Hur skulle du skatta följande påståenden angående återkoppling. Nej, 
ibland, ja 

A, Föredrar du att ge skriftlig återkoppling? 

B, Föredrar du att ge muntlig återkoppling? 

C, Föredrar du att ge betyg på uppgift framför kommentarer? 

D, Föredrar du att endast ge kommentarer framför betyg? 

E, Skulle du vilja att eleverna på något vis förklarar hur de tolkar din åter-
koppling? 

F, Vad anser du är lagom tid för att ge elever återkoppling? (här säger 
forskning av ca 2 veckor är lagom) 

Innan kursen är slut       Inom en månad Inom två veckor       Direkt efter inläm-
ning 

G, Hur skulle du skatta den tid du har att ge återkoppling? 

Jag har ingen tid         Jag har ganska lite tid       Jag har ganska mycket tid  Jag har 
mycket tid 

 

6, Återkoppling på uppgift 

Nedan följer påståenden om återkoppling på uppgifter, skatta ditt förfa-
rande. Aldrig, sällan, ibland, ofta, alltid 

A, Brukar du ge övergripande kommentarer till uppgiften som gjorts 

B, Bukar du ge både betyg och kommentarer tillsammans? 

C, Brukar du lyfta fram det som eleven gjort bra i uppgifter? 

D, Brukar du lyfta fram det som eleven gör sämre i uppgifter? 

E, Brukar du markera korrigeringar genom hela uppgifter? 

F, Brukar du vilja att eleven ska rätta uppgiften utifrån dina kommentarer 
och lämna in en gång till? 

 

7, Återkoppling på process 
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Nedan följer frågor om återkoppling som är framåtsyftande, skatta ditt 
förfarande. Aldrig, sällan, ibland, ofta, alltid 

A, Tror du att din återkoppling hjälper elever i flera uppgifter? 

B, Tror du att elever kan ha användning av din återkoppling i flera ämnen? 

C, Tror du att din återkoppling kan hjälpa eleven att utvecklas som stu-
dent?  

D, Tror du att eleven kan gå tillbaka till dina kommentarer i tidigare upp-
gifter och använda dem i aktuella uppgifter?  

E, Tror du att elever kan se ”ett större sammanhang” där dina kommenta-
rer hjälper eleven att bli en bättre student?  

 

8, Återkoppling på person 

Nedan följer ett antal påståenden om återkoppling och hur den kan upp-
levas, skatta din åsikt 

A, Tror du att elever kan ta illa vid sig av den återkoppling som du ger? 
Nej, kanske, ja 

B, Brukar du skriva kommentarer som syftar till eleven som person? Nej, 
sällan, ibland, ofta, alltid 

C, Tror du att elever kan skilja på återkoppling på uppgift och kritik mot 
eleven själv? Nej, sällan, ibland, ofta, alltid 

 

9, Återkoppling som leder till självgranskning/självstyrning  

A, Brukar du ge exempel på hur eleven kan undvika att upprepa misstag i 
kommande uppgifter? Nej, sällan, ibland, ofta, alltid 

B, Brukar du lägga tid (lektionstid) på att eleven ska granska sina egna 
uppgifter före inlämning? Nej, sällan, ibland, ofta, alltid 

C, Anser du att elever kan använda återkoppling i framtida uppgifter? Nej, 
sällan, ibland, ofta, alltid 
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Bilaga 2 

Missiv till enkät för elever om återkoppling 

 

Hej! 

Jag heter Linn Sundholm och är lärare här på Fria Läroverken i Karlstad. 
Jag är också student på Karlstads Universitet och håller på att avsluta en 
tvåårig magisterutbildning inom utbildningsledning och skolutveckling. 
Jag håller nu på att skriva min examensuppsats som handlar om återkopp-
ling.  

Jag skulle bli jätteglad och tacksam om du kunde ta dig tid att svara på min 
enkät om hur du upplever återkoppling från dina lärare.  

I enkäten kommer du få frågor och påståenden om återkoppling, me-
ningen är att du inte ska ha en speciell lärare i åtanke utan svara hur du 
generellt upplever återkoppling.  

Enkäten är anonym och jag kan inte se vem det är som svarar på frågorna, 
ingen identifikation är möjlig.  

 

Har du frågor får du gärna höra av dig till mig, linn.sundholm@larover-
ken.se, 070 95 88 224  

 

Tack på förhand 

 

Linn 
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Enkät till elever 

1, Bakgrundsfrågor 

A, Vilket program går du på? 

B, Vilken årskurs går du i? 

Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 

C, Vilket kön har du? 

Man Kvinna Annat 

 

2, Vad är återkoppling 

Nedan följer ett par påståenden om vad återkoppling kan innebära, skatta 
din syn på vad återkoppling är (kryssrutor) 

A, När läraren berättar för mig hur det har gått på en uppgift 

B, När jag får tillbaka min uppgift med kommentarer i 

C, När jag får betyg på uppgift 

D, När läraren pratar med mig om hur det går i en kurs/ämne 

E, När mina kamrater hjälper mig på lektionen 

F, När läraren hjälper mig på lektionen 

 

3, Tydlighet/Förståelse för återkoppling 

Nedan följer ett par påståenden om tydlighet och återkoppling, skatta din 
syn på tydlighet och återkoppling (aldrig, sällan, ibland, ofta, alltid) 

A, Brukar du få kommentarer från din lärare som du inte förstår? 

B, Brukar läraren förvisa sig om att du har förstått återkoppling som du 
får? 

C, Anser du att återkoppling brukar vilja att du ska utveckla dina svar eller 
texter mer? 

D, Upplever du att du brukar få tillräckliga kunskaper för att genomföra 
uppgifter? 

E, Anser du att du brukar förstå hur du kunde ha gjort uppgiften på ett 
bättre sätt utifrån lärarens återkoppling? 

F, Brukar du veta hur lärare vill att uppgifter ska göras? 

G, Anser du att lärare bedömer olika saker i uppgifter (att olika lärare är 
olika ”hårda” med rättning och bedömning)? 
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4, Överensstämmelse/hur väl korresponderar återkoppling 

A, Brukar du hålla med om den återkoppling du får? 

Aldrig, sällan, ibland ofta, alltid 

B, Anser du att återkoppling du får stämmer överens med hur du tycker 
att du presterat? 

Aldrig, sällan, ibland ofta, alltid 

C, Anser du att återkoppling speglar det betyg du satsar på? 

Aldrig, sällan, ibland ofta, alltid 

 

5, Önskad återkoppling (nej, ibland, ja) 

A, Föredrar du återkoppling som skrivna kommentarer? 

B, Föredrar du återkoppling som är i form av betyg? 

C, Föredrar du återkoppling som du får muntligt av läraren? 

D, Vad anser du är rimlig tid att få återkoppling av läraren? (På skriftlig 
inlämning eller ett prov) 

Innan kursen är slut Inom en månad Inom två veckor
 Direkt efter inlämning 

 

6, Återkoppling på uppgift (aldrig, sällan, ibland, sällan, ofta, alltid) 

A, Upplever du att lärarens kommentarer endast handlar om den redan 
gjorda uppgiften? 

B, Brukar läraren ge återkoppling på detaljer i uppgifter som du gör? 

C, Upplever du att det är tydligt vad som förväntas av dig i uppgifter? 

D, Brukar läraren ge exempel på vad du gjort som är bra i en uppgift? 

E, Brukar läraren ge exempel på vad som är sämre i en uppgift? 

F, Brukar du ha möjlighet att få återkopplingen förtydligad om det finns 
delar du inte förstått? 

 

7, Återkoppling på process 

A, Har du erfarenhet av att arbeta med kamratbedömning? (nej, kanske, 
ja) 

B, Tycker du att kamratbedömning är hjälpsamt? (nej, kanske, ja) 
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C, Tycker du att du lära dig något av att arbeta med kamratbedömning? 
(nej, kanske, ja) 

D, Brukar läraren ge återkoppling på ditt lektionsarbete? Aldrig sällan 
ibland ofta alltid 

E, Tror du att läraren vet hur du arbetar på lektionerna? (nej, kanske ja) 

F, När läraren bedömer en kurs, tror du då att läraren bara utgår ifrån dina 
inlämnade uppgifter eller prov? (nej/ja) 

G, Brukar du får återkoppling som föreslår förbättringsområden? Aldrig, 
sällan, ibland, ofta, alltid 

H, Brukar läraren ge förslag på strategier du kan använda i framtida upp-
gifter? Aldrig, sällan, ibland, ofta, alltid 

I, Om du får betyg och kommentar på uppgift, brukar du fundera över 
kommentarerna då? Aldrig, sällan, ibland ofta, alltid 

8, Återkoppling på person 

A, Brukar du få återkoppling som du tar personligt (som du tar som kritik 
eller beröm om dig som person)? (Aldrig-Alltid) 

B, Händer det att du ta illa vid dig av återkoppling du får? (Aldrig- Alltid) 

C, Kan du skilja på kritik du får på uppgift från dig som person? (Ja/Nej) 

 

9, Återkoppling som leder till självgranskning/självstyrning  

A, Upplever du att återkoppling du får hjälper dig att utvecklas som elev? 
(Aldrig-Alltid) 

B, Hjälper lärarens kommentarer dig att bli bättre på andra uppgifter? 
(Aldrig-Alltid) 

C, Upplever du att lärarens kommentarer kan omsättas i andra ämnen? 
(Aldrig-Alltid) 

D, Anser du att återkoppling hjälper dig att bli bättre på att granska dina 
uppgifter (att du kan upptäcka egna brister och korrigera dem)? (Aldrig-
Alltid) 
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Bilaga 3  

Index och resultat 

Återkopplingens effektivitet  

Elever 

Chronbach’s alpha 

,796 

Läraren förvisar sig om att eleven har förstått 81% positiv  

19% negativ 

Tillräckliga kunskaper för att genomföra uppgifter 92% positiv 

8% negativ 

Kan uppgiften förbättras med lärarens återkoppling 86% positiv 

14% negativ 

Får eleven förslag på förbättringsområden? 90% positiva 

10% negativa 

Får eleven förslag på strategier för kommande uppgifter? 78% positiva 

22% negativa 

Blir eleven en bättre student med hjälp av lärarens återkopp-

ling? 

88% positiv 

12% negativ 

Blir eleven bättre på andra uppgifter 88% positiva 

12% negativa 

Kan lärarens kommentarer omsättas till andra ämnen? 82% positiva 

18% negativa 

Hjälper återkopplingen eleven att kunna granska egna upp-

gifter? 

89% positiva 

11% negativa 
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Bilaga 4 

 

Lärare om återkopplingens effektivitet  Index med Chronbach’s alpha ,708 

Hur skattar du att eleverna förstår den åter-

koppling du ger? 

67% positiva  

33% negativa 

Tror du att din återkoppling hjälper elever i 

flera uppgifter? 

100% positiva 

Tror du att eleven kan ha nytta av din åter-

koppling i flera ämnen? 

90% positiva 

10% negativa 

Tror du att din återkoppling hjälper eleven 

att utvecklas som student? 

100% positiva 

Tror du att eleven kan gå tillbaka till dina 

kommentarer i tidigare uppgifter och an-

vända dem i aktuella uppgifter? 

95% positiva 

5% negativa 

Tror du att eleven kan se ett större samman-

hang där dina kommentarer hjälper eleven 

att bli en bättre student? 

90% positiva  

10% negativa 

Anser du att eleven kan använda återkopp-

ling i framtida uppgifter? 

100% positiva  
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Bilaga 5 

 

Återkoppling som leder till att eleven 

utvecklas som student 

Resultat index Chronbach’s alpha 

,779 

Brukar du få återkoppling som föreslår 

förbättringsområden? 

90% positiva 

10% negativa 

Brukar läraren ge förslag på strategier 

som du kan använda i framtida uppgif-

ter? 

72% positiva 

27% negativa 

Upplever du att den återkoppling du får 

hjälper du att bli en bättre student? 

88% positiva 

22% negativa 

Hjälper lärarens kommentarer dig att bli 

bättre på andra uppgifter? 

89% positiva 

11% negativa 

Upplever du att lärarens kommentarer 

kan omsättas till andra ämnen? 

82% positiva 

18% negativa 

Anse du att återkoppling hjälper dig att 

bli bättre på att granska dina uppgifter? 

88% positiva 

12% negativa 
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Bilaga 6 

 

Lärare om återkoppling som framåtsyf-

tande 

Index gav Chronbach’s alpha ,741 

Tror du att din återkoppling hjälper elever i 

flera kurser? 

100% positiva 

Tror du att elever kan ha nytta av din åter-

koppling i flera ämnen? 

90% positiva 

10% negativa 

Tror du att din återkoppling kan hjälpa ele-

ven att utvecklas som student? 

100% positiva 

Tror du att eleven kan gå tillbaka till dina 

kommentarer i tidigare uppgifter och an-

vända dem i en aktuell uppgift? 

95% positiva 

5% negativa 

Tro du att eleven kan se ett större samman-

hang där dina kommentarer hjälper eleven 

att bli en bättre student? 

90% positiva  

10% negativa 
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Bilaga 7 

 

Elever om självgranskning  Index Chronbach’s alpha ,779 

Upplever du att den återkoppling du får hjäl-

per dig att bli en bättre student? 

88% positiv 

12% negativ 

Hjälper lärarens kommentarer dig att bli 

bättre på andra uppgifter?  

89% positiv 

11% negativ 

Upplever du att lärarens kommentarer kan 

omsättas i andra ämnen? 

82% positiv 

18% negativ 

Anser du att återkoppling hjälper dig att bli 

bättre på att granska dina uppgifter? 

88% positiv 

12% negativ 

Brukar du få återkoppling som föreslår för-

bättringsområden? 

90% positiv 

10% negativ 

Brukar läraren ge förslag på strategier som 

du kan använda i framtida uppgifter?  

72% positiv 

28% negativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


