
 

 

  

  

Elevdelaktighet i en formativ process Augusti 2018 
 1 (15)  

 

 

Bedömning och betyg 
Återkoppling 

Elevdelaktighet i en formativ process  

Lisbeth Gyllander Torkildsen, Göteborgs universietet  

Denna artikel behandlar elevdelaktighet i en formativ process ur ett elev- och 

lärarperspektiv. I en formativ process är undervisning, bedömning och lärande nära 

sammanlänkade (Moss, Girard & Haniford, 2006). Undervisning kan ses som en pågående 

kunskapande process och bedömning som ett medel för att synliggöra och stödja denna 

process. Skolverket (2011a; 2011b) beskriver hur lärares bedömningsuppdrag handlar om 

(1) att värdera elevens utveckling i förhållande till i förväg uppsatta kunskapskrav och (2) att 

använda bedömning formativt för att stärka elevens utveckling av förmågor, färdigheter 

och kunskaper. Betygssättning, som inte behandlas inom ramen för denna artikel, ingår i 

bedömningsuppdraget från år 6 och framåt och är en värdering av elevens prestationer över 

tid. Taras (2005) förtydligar hur all bedömning utgår från en summativ värdering av nuläget 

och att den formativa aspekten ligger i användningen av den återkoppling som ges utifrån 

bedömningen. Såväl elev som lärare kan använda bedömningen formativt för att utveckla 

sitt arbete. För eleven handlar det om att utveckla förmågor och kunskaper i förhållande till 

mål. För läraren handlar det om att använda bedömningen för att analysera vad i 

undervisnings- och lärsituationen som fungerat respektive inte fungerat. Gyllander 

Torkildsen (2016) beskriver hur bedömning som används som en värdering av lärarens 

praktik blir ”en del av det systematiska utvecklingsarbetet där fokus är att möta den 

individuella eleven utifrån dennes behov av stöd och utmaningar” (s.14-15).  

Bedömning innefattar flera karaktäristiska aktiviteter – klargörande av mål, dialog om 

bedömningsaspekter och kvalitet, diagnoser, värderingar, återkoppling (feedback) i 

förhållande till specifika lärandemål och framåtsyftande råd (feed forward) (jfr Black 

&Wiliam, 2009 nyckelstrategierna; Gyllander Torkildsen, 2016b, bilaga 10).  Elevens 

förståelse av bedömning och elevens möjlighet att aktivt delta i bedömningsprocessen 

formas till övervägande del av lärarens sätt att organisera undervisnings, lär- och 

bedömningsaktiviteter (Gyllander Torkildsen, 2016b; Pedder, 2007). Läraren kan i sin 

undervisning bidra till att synliggöra vad eleven förväntas utveckla och lära sig samt ge 

eleven uppgifter som stimulerar utvecklingen av förmågor och kunskaper. Forskare som 

Black och Wiliam (1998), Earl (2013) och Hattie (2009) betonar vikten av tydliga mål och 

en undervisning som stödjer elevens utveckling i förhållande till lärandemålet, för att eleven 

ska kunna utveckla sitt tänkande och sitt lärande. Ett lärandemål skapas när läraren planerar 

sin undervisning och väljer vilken (eller vilka) förmågor i syftestexten som ska utvecklas i 

förhållande till ett (eller flera) centralt innehåll. En dialog om lärandemålet tydliggör lärarens 

förväntning på vad eleven förväntas kunna, förstå och kunna göra med sina förmågor och 

kunskaper efter ett avslutat arbetsområde. Bedömningsaspekter kan bidra till en 

konkretisering av undervisningen och bedömningen samt tydliggöra vad läraren och eleven 

kan se i praktiken när elevens förmågor utvecklats i förhållande till lärandemålet. Lärarens 
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arbete med bedömningsaspekter beskrivs bland annat i Skolverkets stödmaterial 

(Skolverket, 2014). Utifrån specifika lärandemål och med bedömningen som utgångspunkt, 

identifierar läraren nivån på elevens prestationer, det vill säga gör en summativ bedömning, 

och ger eleven återkoppling och framåtsyftande råd baserade på elevens nuvarande 

förståelse och behov. Det är först när eleven och läraren använder den information som 

bedömningar genererar, som utgångspunkt för insatser och förändringar i den fortsatta 

processen, som processen blir formativ. Elevdelaktigheten är central i en formativ process.  

Elevens delaktighet i lärandet har en tydlig förankring i våra styrdokument där delaktighet 

kopplas till ett demokratiperspektiv. I styrdokumenten framgår att eleven ska ges möjlighet 

att utveckla ansvar för sina studier och öka sina förmågor att bedöma kvaliteten på sina 

uppgifter i förhållande till de nationella målen (Skolverket, 2011a; 2011b). Delaktighet 

förutsätter kommunikation och samspel mellan lärare och elever liksom elever emellan 

(Black & Wiliam, 2009). Enligt Andrade, är det positivt om eleven erbjuds verktyg och 

utrymme att arbeta med självvärdering och självreglering (Andrade, 2010). 

Återkoppling ur ett elevperspektiv 

De senaste åren har intresset för att förstå bedömning och återkoppling ur ett 

elevperspektiv ökat. Trots detta är studierna som utgår från hur elever uppfattar och 

värderar bedömning och återkoppling förhållandevis få. Enligt Cowies studie (2005) 

uppfattade eleverna lärares återkoppling på två huvudsakliga sätt. En del elever uppfattade 

den som ett hjälpmedel för att lära. Dessa elever föredrog återkoppling i form av 

framåtsyftande råd som eleverna sedan använde för att skapa mening. För dessa elever var 

återkoppling ett gemensamt ansvar. Andra elever föredrog återkoppling som ledde till att de 

kunde fullfölja uppgiften. Dessa elever såg återkoppling som lärarens ansvar. I en svensk 

studie genomförd i årskurs 5-9 (Gyllander Torkildsen, 2016b) var elevernas delaktighet 

kopplad till tre kvalitativt skilda sätt att förstå bedömning. En del elever relaterade 

återkoppling till ämnesfakta och till hur de kunde korrigera fel. De uppfattade bedömning 

som prov, summativa omdömen och betyg (prestation). Andra elever kopplade 

återkoppling till klargjorda mål och till den formativa bedömningsprocessen (förståelse). 

Spridningen i förståelse var stor: från elever som beskrev vad de behöver göra för att 

förbättra en uppgift till elever som förstod sambandet mellan mål, undervisning och 

lärande. Eleverna gav uttryck för såväl en instrumentell syn på återkoppling och behov av 

kontextualisering som begynnande metakognition. Ett fåtal elever kunde relatera 

bedömning till lärande och framtida behov (lärande). Dessa elever hade en förståelse för 

kunskapens betydelse för den egna utvecklingen, kunde interagera med kunskapsmaterialet, 

och kunde relatera de nya kunskaperna till tidigare kunskaper och erfarenheter.  

De olika sätten att uppfatta bedömning och återkoppling påverkar elevens möjlighet att 

vara delaktig i processen och utveckla agens. Agens innebär att eleven har kapacitet att 

handla, i det här fallet i bedömningsprocessen och i sitt eget lärande. Biesta och Tedder 

(2006) beskriver hur agens är beroende av materiella, kulturella och sociala resurser i en viss 

kontext. Det innebär att agens är ett resultat av samspelet mellan elevens ansträngningar, 

tillgängliga resurser – exempelvis datorer, arbetsmetoder och samarbetsformer – strukturer 
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och förhållningssätt i kontexten. Gyllander Torkildsens studie (2016b) pekar på att elevens 

agens är central vid utvecklingen av förtrogenhetskunskap, det vill säga elevens möjlighet 

att använda förmågor och kunskaper för att förstå, tolka och agera. Ökade kunskaper om 

hur eleven uppfattar bedömning och återkoppling kan bidra till att vidga förståelsen för hur 

lärarens undervisning och sätt att interagera med eleven formar elevens lärande. Elever som 

inte kan relatera återkoppling till mål och utveckling av förmågor tenderar att uppfatta fakta 

som det enda målet med undervisningen (Gyllander Torkildsen, 2016b). Lärarens signaler 

om om vilka kunskaper som är viktiga och hur läraren stödjer ett djupare lärande, får 

konsekvenser för hur elever förstår återkopplingen och hur de agerar i 

bedömningsprocessen. Om läraren uppfattar bedömning som specifika metoder och inte 

som en process riskerar eleverna att uppfatta bedömning på samma sätt. Om lärarens 

däremot använder bedömning formativt ökar elevernas möjlighet att förstå och använda 

bedömning för att utvecklas.  Ju mer läraren integrerar och använder bedömningar för att 

utveckla sin undervisning, desto bättre kan förutsättningar bli för lärare och elever att 

utvecklas som resultat av bedömningen. I takt med att eleven svarar på undervisningen ökar 

även elevens kapacitet att själv bli en aktör som kan förstå, använda och så småningom 

genomföra bedömningar för att utvecklas. 

Gamlem och Smiths observations- och intervjustudie på elever i åldrarna 13-15 år (2013) 

visar att elever som upplevde återkoppling som värdefull och användbar var mer benägna 

att använda den. Eleverna kopplade användbarheten till möjligheten att bearbeta uppgiften. 

Återkoppling som tydde på att läraren ansåg att eleven kunde ha gjort ett bättre jobb eller 

som var för generell, upplevdes som negativ. Återkoppling upplevdes även som negativt 

om eleverna inte gavs möjlighet att bearbeta sina uppgifter. Utifrån sin studie har Gamlem 

och Smith utarbetat en typologi över lärares återkopplingstyper (figur 1). 
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Figur 1. Typologier för återkoppling (efter Gamlem & Smith, 2013, s. 162) 

Typ A och B var de vanligast förekommande återkopplingstyperna. Eleverna var i dessa 

sammanhang passiva mottagare av lärarens återkoppling. De uppfattade återkoppling av typ 

B som positiv för motivationen och elev-lärar-relationen. Däremot sågs den inte som en 

hjälp då eleven ville förbättra sina prestationer. Eleverna upplevde att de var involverade i 

sammanhang då återkoppling av typ C gavs. Denna återkopplingsform gavs dock så pass 

sent i ett område att eleven inte kunde använda den för att förbättra arbetet inom området. 

Eleverna uppskattade återkoppling av typ D mest. Den erbjöd dialog mellan elev och lärare 

samt en möjlighet att använda återkoppling till att förbättras inom området (Gamlem & 

Smith, 2013). Liknande resultat återfinns i Burners studie (2015) där eleverna kopplade 

möjlighet att använda återkoppling till motivation. Enligt Gamlem och Smith (2013) var typ 

D den minst förekommande återkopplingsformen. De betonar betydelsen av att 

återkoppling ges på prestationer och att den bidrar med förbättringsråd.  

Flera studier belyser språkets betydelse vid återkoppling. För att kunna använda 

återkoppling behöver eleven förstå såväl lärandemålen som språket i återkopplingen. 

Återkoppling behöver därför uttryckas med ett språk som eleverna förstår (Stobart, 2012). 

Eleverna i Gyllander Torkildsens studie (2016a) uttryckte frustration över att lärarna 

använde text ur läroplanen när de gav skriftlig återkoppling. Elevernas förståelse av vad de 

skulle göra för att förbättra sina arbeten ökade när lärarna använde sina egna ord i stället för 

standardiserade formuleringar. Hirshs studie (2013) visar att elever överlag har lättare att 

förstå och använda återkoppling där läraren använder ett elevvänligt språk än återkoppling 

där läraren brukar ett officiellt språk. Möjligheten att samtala med läraren om återkoppling, 
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efterfrågades av eleverna i Gyllander Torkildsens studie (2016a). Återkopplingssamtalen gav 

eleverna möjlighet att ställa följdfrågor. Dialog om återkoppling lyfts även av Burner (2015) 

i vars studie eleverna kopplade dialog till lärarstöd och förtydliganden. Berggrens studie 

(2013) visar att samtal om lärandemål och riktad återkoppling bör kopplas till 

bedömningsaspekter för området. Eleverna i Berggrens studie uttryckte att de hade en 

förståelse för lärandemålen och att bedömningsaspekterna hjälpte dem i arbetet. 

Bedömningsaspekterna var även till hjälp när de gav varandra återkoppling.  

Peterson och Irvings studie (2008) om elevers syn på ansvar och bedömning belyser hur 

elever inte alltid är redo att ta större ansvar eller bli mer delaktiga i bedömningsprocessen. 

Eleverna uttryckte en oro för att de inte skulle klara av det. Elevers möjlighet att agera 

behöver, enligt Pryor och Crossouard (2008), förstås utifrån roller och relationer i 

klassrummet. Nya roller i den formativa processen kräver en hel del av eleverna. De har 

inte samma erfarenheter och kunskaper som läraren om ämnesinnehåll, lärandemål, 

bedömningsaspekter och kvalitet. Det gör det svårt att omformulera roller och 

förutsättningar. Peterson och Irving (2008) drar slutsatsen att förutsättningar för 

självbedömning bör stärkas och aktörsperspektivet vidgas. Ett sätt är att tydliga roller och 

relationer i den formativa processen. Lärarens roll förutsätter didaktiskt kunnande, vilket 

innefattar att med olika undervisnings- och läraktiviteter göra eleven till en aktör i 

kunskapandet. Elevens delaktighet i bedömningsprocessen gynnas av en 

undervisningspraktik där eleven får öva, både på lärandemålet och på att värdera sina egna 

prestationer. Enligt Gyllander Torkildsen (2016b) kan gemensam dialog om mål och 

återkoppling skapa förutsättningar för eleven att ta ökat ansvar för lärandet. Dialogerna kan 

bidra till att eleven ökar sin förståelse för vad som ska läras och för de bedömningsaspekter 

och kunskapskrav arbetet bedöms efter. Förståelse för målet ökar elevens möjlighet att välja 

metoder och strategier för hur målet kan uppnås. Att samtala om lärprocessen kan även ge 

eleven redskap att reflektera över sitt eget lärande och ta ägarskap över lärprocessen. Eleven 

blir på så vis aktivt deltagande och den gemensamma praktiken innefattar en hög grad av 

verbal interaktion (jfr Gamlem & Smith, 2013). 

Lärares arbete med återkoppling i den formativa processen 

I en formativ process har återkoppling en central funktion. Black, Harrison, Marshall och 

Wiliam (2004) skriver att återkoppling ska uppmuntra eleven att utveckla förståelse för det 

som ska läras. Lärarens återkoppling ska lyfta fram vad som gjorts bra och vad som 

behöver förbättras samt hur förbättringar kan göras. Enligt Sadler (1989) använder lärare 

återkoppling för att hjälpa eleven att känna igen kvalitet och för att leda lärande och 

utveckling framåt. Läraren är beroende av elevens delaktighet i processen om återkoppling 

ska bidra till lärande. Det förutsätter att läraren skapar utrymme för eleven att bygga agens, 

det vill säga handlingskapacitet, att återkopplingen håller hög kvalitet och att den anpassas 

till elevens behov.  

Kärnan i återkoppling är, enligt Wiliam (2011), att den ska leda till tänkande hos eleven. Det 

förutsätter att återkopplingen är tydlig, meningsfull och kopplas till elevens tidigare 

kunskaper (Hattie & Timperley, 2007). För läraren blir det därför centralt att utgå från en 
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analys av elevens nuvarande förmågor och kunskaper för att kunna avgöra på vilken nivå 

återkopplingen ska ges (återkopplingsnivåerna anges nedan). Allal och Pelgrims Ducrey 

(2000) kopplar bedömning till Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen. 

Bedömning har, menar de, potential att identifiera elevens faktiska utvecklingszon och ge 

eleven förutsättningar att med stöd utvecklas vidare. Läraren kan även använda 

bedömningen för att analysera sin egen praktik och för att utveckla denna så att den möter 

de behov eleven har (Gyllander Torkildsen, 2016b). För läraren innebär det således att 

utifrån det analyserade bedömningsunderlaget ge eleven återkoppling på var eleven befinner 

sig i sin lärprocess, vart eleven ska och hur eleven ska ta sig dit samt utifrån samma 

underlag med stöd i de didaktiska frågorna vad, hur och varför utveckla sin egen 

undervisning. Absolum (2006) beskriver det senare som en förebyggande nivå där läraren 

använder analysen av bedömningsunderlaget för att undervisa på ett nytt sätt inom 

områden som i annat sammanhang identifierats som utmanande. Syftet med den 

förebyggande nivån är att skapa bättre förutsättningar för lärande hos eleven.  

Shute (2008) beskriver hur återkoppling kan ges på en mängd olika sätt vid olika tidpunkter 

under lärprocessen. Återkopplingen ska anpassas till individen och utgå från elevens 

nuvarande förståelse och prestationsnivå. Enligt Hattie och Timperley (2007) och Stobart 

(2012) kan återkoppling ges på tre olika nivåer.  

• Uppgiftsrelaterad återkoppling ges för att korrigera uppgifter. Denna form av 

återkoppling används vanligtvis vid felaktiga tolkningar och hypoteser för att 

ge eleven information om hur eleven kan utveckla ny tolkning av och 

förståelse för området. Den framåtsyftande delen fokuserar på att ge konkreta 

exempel på det eleven ska utveckla: ”Här är två sätt man kan göra detta 

på:…”.  

• Processrelaterad återkoppling har som mål att förbättra strategier. Denna form av 

återkoppling ger eleven stöd att utveckla strategier. Elever som kämpar med 

vissa förmågor får mer struktur. Det kan handla om att göra eleven medveten 

om vilken kompetens och strategier som behövs i det fortsatta arbetet. 

Läraren kan i sin återkoppling koppla samman uppgiften med process. Det 

innebär, enligt Hattie (2009), att läraren via återkopplingen ger eleven 

förutsättningar att utveckla strategier för lärande. ”Vilka strategier behövs för 

den här uppgiften?” Processorienterad feedback kan även fungera som en 

påminnelse. ”Kom ihåg att svaret måste koppla tillbaka till ämnet i ditt 

inledande stycke.”  

• Självreglerande återkoppling handlar om att bygga kapacitet för självbedömning.  

Denna återkopplingsform kan skapa engagemang i lärprocessen och 

motivation för fortsatt utveckling av förmågor, färdigheter och kunskaper. 

Återkoppling som visar på reglerande processer vid arbete med en uppgift, 

kan öka elevens förståelse om vikten av den egna insatsen i lärprocessen. 

”Vilken kunskap och förståelse behöver du för den här uppgiften?” En elev 

vars arbete har uppnått den kvalitetsnivå eleven eftersträvade, kan även 
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uppmanas att vidareutveckla sitt tänkande. ”Vilken annan metod kunde du ha 

valt? Hur skulle du kunna argumentera mot ditt metodval?” 

Återkoppling kan även vara personrelaterad. Denna form av återkoppling hänvisar till 

personliga egenskaper i stället för uppgifter och riskerar att få negativa konsekvenser för 

elevens uppfattning av sig själv som lärande. Beröm eller uttryck som ”Bra!” ”Utmärkt!” 

”Bättre kan du!” är exempel på denna form av återkoppling. Personrelaterad återkoppling 

kopplar inte nuvarande prestation till lärandemål, bedömningsaspekter och kvalitetsnivåer. 

Den ger inte heller information som leder lärande framåt (Hattie & Timperley, 2007; 

Stobart, 2012). Läraren bör fokusera på att ge eleven uppgifts-, process- eller självreglerande 

återkoppling. Dessa återkopplingsformer skapar möjlighet för handling och utveckling.  

Moss et al.(2006) betonar att återkoppling måste vara kopplad till ett specifikt område inom 

ett ämne för att möjliggöra förändring av framtida prestationer (jfr Sadler, 1989; Wiliam, 

2011). Återkoppling behöver, enligt Moss et al. (2006), adressera den lärandes 

kunskapsstrukturer – det vill säga hur den lärande hanterar begrepp, relationer mellan 

begrepp och helheter – metakognition, problemlösning, strategier och progression inom 

detta område. Ramaprasad (1983) beskriver hur återkoppling, för att vara användbar, 

behöver ge information dels om gapet mellan de nuvarande och önskade prestationerna, 

dels om vad eleven kan göra för att minska det eventuella gapet. Torrance (2012) uppmanar 

till ifrågasättande av metaforen om ett gap, vilken han menar baseras på en linjär 

kunskapssyn (kunskap som byggblock). Metaforen indikerar även att gapet ska minska. 

Torrance menar att det snarare handlar om att öka elevens förståelse för vad lärande inom 

det specifika området betyder för eleven själv än att eleven ska förstå området på ett i 

förväg bestämt sätt. Att ge återkoppling som leder lärandet framåt ställer således krav på 

goda ämneskunskaper och förmåga att ge förbättringsråd som utmanar och engagerar 

eleven. Samtidigt är det väsentligt att återkopplingen inte blir alltför detaljerad. Torrance 

studie indikerar att detaljerad återkoppling riskerar reducera elevens agens och försvaga 

kopplingen till lärandet. Ecclestone (2002) summerar det som att elever blir”hunters and 

gatherers of information without deep engagement in either content or process” (s. 36). 

Sadler (2010) beskriver hur återkoppling behöver innefatta flera aspekter: 

• en diagnos av arbetets styrkor och svagheter 

• en värdering av arbetet 

• en detaljerad förklaring av bedömningen 

• en beskrivning av kvaliteten på arbetet  

• uppmuntran och förslag på hur eleven kan förbättra arbetet (s. 540, författarens 
översättning)  

Återkoppling skall ge eleven strategier snarare än svar. Den ska utmana eleven på rätt nivå 

(uppgifts-, process-, självreglerande nivå), vara förståelig och hanterbar samt uppmana 

eleven att handla. Det är även en fråga om timing, menar Stobart (2012). Flera forskare 

förtydligar att återkoppling behöver ligger så pass tidigt i bedömningsprocessen att eleven 

har en möjlighet att arbeta med återkopplingen inom ramen för det aktuella arbetet (Black 
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& Wiliam, 2009; Gamlem & Smith, 2013; Gyllander Torkildsen, 2016b). En tidig 

återkoppling ger eleven och läraren möjlighet att prata om utvecklingen av förmågor och 

kunskaper och att följa progressionen i elevens arbete.  En digital loggbok där eleven 

dokumenterat arbetsprocessen med text, bild eller ljud, kan vara en utgångspunkt för en 

sådan dialog. I loggboken kan läraren skriva in frågor som eleven kan använda som stöd för 

att reflektera över moment i arbetet. Läraren kan även ge eleven återkoppling i loggboken 

både på arbetet och på reflektionerna. Loggboken kan slutligen användas som underlag för 

dialoger om progression.  

Självbedömning och självreglering 

Stobart (2014) beskriver hur eleven, för att bli expert på sitt eget lärande, behöver kunna 

bedöma och vidareutveckla sina förmågor och kunskaper. Självbedömning är ett sätt att 

utveckla elevens reflekterande och metakognitiva förmågor. Vid självbedömning reflekterar 

eleven över kvaliteten på sitt arbete i förhållande till specifika lärandemål och 

bedömningsaspekter samt gör vid behov förändringar (Andrade 2010). För att lyckas med 

detta behöver eleven förstå lärandemålen och ha en tydlig bild av vad som utmärker kvalitet 

inom det specifika området (Stobart, 2014). Sadler (2010) belyser svårigheten med att förstå 

kvalitet inom ett specifikt område. Det handlar, enligt Sadler (2010), om att flytta fokus från 

att beskriva kvaliteten på elevens arbete för eleven till att få eleven att förstå kvalitet inom 

det specifika området och utifrån denna förståelse kunna göra komplexa bedömningar av 

sitt eget arbete. En förutsättning för att eleven ska kunna arbeta med självbedömning är 

således att eleven får möjlighet att utveckla kompetens att känna igen kvalitet.  

Nicol och Macfarlane‐Dick (2006) har tagit fram sju aspekter för hur läraren med hjälp av 

återkoppling kan stärka eleven förmåga att själv värdera sitt arbete. Läraren behöver:  

• tydliggöra bedömningsaspekter och kvalitet 

• främja självbedömning 

• ge kvalitativ återkoppling 

• uppmuntra dialog mellan lärare och elev  

• stärka elevens motivation och självkänsla  

• skapa förutsättningar att minska gapet mellan nuvarande prestation och önskad 
prestation -  

• använda återkoppling för att förbättra undervisningen (2006, s. 203) 

Nicol och Macfarlane-Dick (2006) förtydligar att elever bara kan uppnå lärandemål om de 

förstår dem, kan bedöma sina framsteg och har agens i arbetet. Lärare och elever behöver 

en gemensam förståelse av bedömningsaspekter och kvalitet. Elevexempel som visar 

kvalitet på olika nivåer har visat sig vara ett sätt som bidrar till att elevernas förståelse ökar.   

Enligt Nicol och Macfarlane-Dick (2006) bidrar sjävbedömning till ett bättre lärande. 

Lärandet kopplas till elevens utveckling av metakognitiva strategier och förmågor att ta sig 

an sina studier. Andrade (2010) förtydligar vikten av att eleven är medveten om värdet av 

självbedömning och att självbedömning kopplas till en specifik uppgift. Läraren behöver ge 
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eleven modeller för självbedömning och stöd i när det är lämpligt att självbedöma. 

Brookhart (2007) menar att läraren bör fokusera på att ge återkoppling som ger eleven 

strategier för självreglering. Läraren kan stödja eleven genom att skapa utrymme för eleven 

att öva sig i självbedömning och självreglering.  

I sin forskningsöversikt beskriver Hirsh och Lindberg (2015) hur självbedömning och 

självreglering är närbesläktade aktiviteter. Vid självbedömning reflekterar eleven över 

kvaliteten av sitt eget arbete i förhållande till mål och bedömningsaspekter. 

Självbedömningen kan användas för att vidareutveckla arbetet. Självreglering är en process 

där eleven själv sätter upp mål och sedan både följer och utvecklar sitt arbete.  Motivation 

och kognition är viktiga strategier för eleven i denna process. Andrade (2010) beskriver 

självbedömning som elevens fokus på produkten av lärandet medan självreglering handlar 

om elevens fokus på lärprocessen. Såväl självbedömning som självreglering relaterar till de 

uppsatta målen. Gemensamt för de båda är elevens reflektion och ägarskap över sitt eget 

lärande. Clarks forskningsöversikt (2012) belyser att elever som arbetar självreglerande 

utvecklar ett effektivt sätt att arbeta med sina uppgifter. Den självreglerande förmågan 

utvecklas med hjälp av metakognitiva processer där planering, uppföljning och reflektion 

har centrala funktioner. 

Självbedömning och självreglering förutsätter att eleven ges möjlighet att utveckla agens. 

Agens kan inte förmedlas av läraren utan behöver erövras i samspelet mellan elev och 

lärare. Det innebär att relationen mellan elev och lärare behöver adresseras och formas 

utifrån elevens förutsättningar och behov (Gyllander Torkildsen, 2016b). För att utveckla 

handlingsberedskap inför något krävs ett visst mått av medvetenhet om detta något, med 

andra ord ett kunnande som det är möjligt att reflektera över. På det sättet stöder även 

lärande elevens möjligheter att utveckla agens. 

Finns det samband mellan återkoppling och motivation? 

Black och Wiliam (1998) kopplar samman att se sitt eget lärande – att lära sig hur man löser 

problem, inte bara att lösa dem – med motivation och måluppfyllelse. Elever som 

reflekterar över sitt lärande är mer benägna att välja mellan olika strategier, vilket stärker 

deras möjligheter att lyckas. Cowies studie (2005) visar hur elev-lärarinteraktioner spelade 

stor roll i elevernas uppfattning av återkoppling och deras motivation att använda 

densamma. Samarbetet var beroende av relationer, tillit och respekt. Eleverna i studien 

uppskattade lärare som tog hänsyn till hur de lärde sig vid planering av undervisningen. En 

ömsesidig respekt mellan lärare och elev gjorde eleverna mer benägna att agera på lärarens 

återkoppling.  Torrance (2012) betonar interaktionens betydelse för kunskap och förståelse. 

Samspelet mellan läraren och eleven bygger på ömsesidig respekt och en förståelse för hur 

både elev och lärare påverkar undervisning och lärande. Enligt Cowie (2005) uttryckte 

elever i gruppen som föredrog återkoppling som ledde till att de kunde avsluta uppgiften, 

att deras begränsade användning av framåtsyftande återkoppling var kopplad till en brist på 

tillit och respekt mellan dem och läraren. Hargreaves (2011) menar att förtroendefulla 

relationer kan vara den saknade pusselbiten som ökar vår förståelse för varför även valid 

återkoppling inte alltid leder till utveckling. Relationen mellan elev och lärare, och dess 
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betydelse för lärandet, bör därför inte underskattas.  

I Hatties metastudie (2009) beskrivs hur lärarens förväntningar på eleven påverkar elevens 

bild av sig själv och dennes motivation att lära. Dweck (2015) kopplar motivation till 

begreppen statiskt och dynamiskt tänkesätt där lärarens fokus bör ligga på att stärka elevens 

utveckling av det senare. Elever med ett dynamiskt tänkesätt ser förmågor och prestationer 

som påverkbara av kunskaper och erfarenheter. Kunskaper och förmågor utvecklas genom 

hårt arbete: man provar nytt, utmanar sig själv, arbetar med svåra uppgifter och lär av 

misstag (ibid). Läraren kan stimulera detta tänkesätt genom att ge återkoppling som 

fokuserar på situationer när eleven har arbetat hårt trots motgångar, valt mellan olika 

strategier, valt svåra uppgifter, lärt av sina misstag och arbetet med sitt lärande (Dweck, 

2015). Duckworth, Peterson, Matthews & Kelly (2007) kopplar motivation till begreppet 

”grit” som kan förstås som uthållighet och passion för långsiktiga mål. Deras studier 

indikerar att uthållighet leder till förbättringar av prestationer. Om återkoppling fokuserar 

på handling i stället för person, kan den bidra till att stärka elevens motivation och 

uthållighet (Dweck, 2015).  

Elevens motivation påverkas av om eleven finner uppgiften meningsfull, intressant, 

utmanande och hanterbar (Giota, 2013). Läraren kan, enligt Csikszentmihalyi, Rathunde 

och Whalen (1993), påverka elevens motivation genom att visa intresse för sitt ämne och 

fokusera på utmaningar och tillfredsställelsen av att lära något nytt (i stället för 

betygsfokus). Läraren kan bidra till motivation genom att på ett dynamiskt sätt involvera 

och interagera med eleven och försöka matcha utmaningar till den enskilde elevens 

förmågor. En del elever motiveras av att ha frihet och autonomi att utveckla sina egna 

lösningar och tillvägagångssätt (ibid) medan andra motiveras av att arbeta med uppgifter 

tillsammans med klasskamrater. Lumdy (2012) länkar den senare gruppens motivation till 

aspekter som social inlärning, tydlighet i undervisningen, upplevelsebaserat lärande och 

tydliga anvisningar om förbättringar. Enligt Giota (2013) kan motivationen påverkas av 

elevens upplevelse av kontroll över sitt lärande.  

Utmaningar och möjligheter vid återkoppling 

Sadler (2010) beskriver att återkoppling ställer eleven inför tre utmaningar. Eleven kan ha 

svårigheter att: 

• förstå skillnaden mellan det arbete som lämnades in och den avsikt eleven hade 

med arbetet (elevens relation till sitt arbete) 

• förstå de begrepp och bedömningsaspekter som används (språkets betydelse)  

• länka återkopplingen till specifika områden i arbetet (Sadler, 2010)  

Återkoppling är bara effektivt när informationen innehåller framåtsyftande råd (feed 

forward) och om eleven använder den för att förbättra arbete och lärande (Stobart, 2012). 

Om eleven upplever att de emotionella och arbetsmässiga insatserna och konsekvenserna 

blir för stora, kan eleven avstå från att använda återkopplingen. Det krävs kunskaper hos 
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både läraren och eleven i hur man ger, skapar utrymme för och använder återkoppling, om 

återkoppling ska leda lärandet framåt (Gyllander Torkildsen, 2016b). Elevens faktiska 

utvecklingszon bestämmer vilken nivå återkoppling bör ges på (uppgifts-, process- eller 

självreglerande nivå) och hur omfattande den bör vara. Återkoppling är inte heller en 

envägskommunikation mellan lärare och elev. Om läraren använder bedömning formativt 

för att utveckla sin egen undervisning ökar elevens möjlighet till delaktighet i den formativa 

processen. Bedömning och återkoppling blir då en del i en didaktisk dialog mellan elev och 

lärare och mellan elevens kunskaper och lärarens praktik.  

Det finns ingen idealmetod för hur återkoppling ska se ut. Rutiner för arbetet med 

återkoppling måste utarbetas av lärarna i den specifika kontexten (Wiliam, 2007). Skolans 

kultur och traditioner påverkar hur elev och lärare agerar och samarbetar. Att arbeta med 

återkoppling förutsätter, menar Clark (2011), en kultur där elev och lärare interagerar och 

där ömsesidighet eftersträvas. Clark för fram fyra aspekter för att återkoppling ska bidra till 

lärande. Återkoppling behöver: 

• engagera eleven i en metakognitiv process  

• ge eleven stöd att utveckla sin metakognitiva förmåga – att tänka om sitt tänkande 

• hjälpa eleven att förstå samband mellan tidigare prestationer, nuvarande förståelse, 

bedömningsaspekter och kvalitet 

• ge eleven möjlighet att vara aktiv i sitt lärande (s. 162) 

De största utmaningarna i den formativa bedömningsprocessen är, enligt Perrenoud (1998), 

aspekter som försvårar elevens möjlighet att vara delaktig. En central utgångspunkt för att 

utveckla den formativa processen blir därför att fokusera på kultur och samspelsmönster 

mellan elev och lärare. Lärare behöver skapa utrymme för gemensam förståelse och 

utveckling. Elever som förstår sambandet mellan sina egna prestationer och mål, 

undervisnings-, lär- och bedömningsaktiviteter har lättare för att vara aktiva i sitt lärande. 

Läraren kan med hjälp av en formativ bedömningsprocess bidra till att elevens uthållighet 

och förståelse för att arbeta mot långsiktiga mål ökar. Det kan få betydelse för elevens 

motivation. Med elevdelaktighet i återkopplingsprocessen kan läraren skapa förutsättningar 

för eleven att utveckla förståelse för sitt lärande och bygga handlingskapacitet inför nya 

lärsituationer. Eleven kan göras delaktig i samtliga moment i bedömningsprocessen: från 

dialoger om mål, bedömningsaspekter och kvalitet, via engagerande aktiviteter och 

diagnoser som stimulerar till lärande, till utveckling av metakognitiva förmågor genom 

självbedöming och självreglering. Genom att eleven är delaktig i hela processen skapas 

möjlighet för eleven att påverka lärarens undervisning redan inför ett arbetsområde. Lärare 

som är uppmärksamma på förändringar i elevens lärande kan även använda dessa 

förändringar som underlag för att utveckla sin undervisning. När elever och lärare 

samarbetar i den formativa processen ges förutsättningar för ökat lärande för både elever 

och lärare. Om bedömning ska leda till förändringar som gynnar så många elever som 

möjligt, behöver den används formativt för att utveckla lärares undervisning (Gyllander 

Torkildsen, 2016b).  
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