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Abstrakt 
Detta självständiga arbete på avancerad nivå inom ämnet musikpedagogik tar upp frågor som 
berör formativ återkoppling och formativ bedömning. Syftet med uppsatsen är att försöka ta 
reda på vad lärare i gymnasiekursen Instrument eller sång menar med återkoppling, samt vad 
de ger återkoppling på och hur de sedan gör detta. Vad visar sig sedan syftet med själva 
återkopplingen vara och vilken funktion i sammanhanget har denna formativa bedömning?  

För att reda på detta har både intervjuer och observationer genomförts med verksamma lärare 
inom ämnet. Observationerna har som syfte att på en mindre men nära nivå försöka se det 
kommunikativa samspelet mellan lärare och elev. Teorin som hjälpt mig att analysera lärares 
och elevers kommunikation och som genomsyrar hela uppsatsen är dialogismen. Dialogismen 
kan ses som en övergripande eller grundläggande teori för meningsskapande i språk och 
kommunikation.  

Resultaten visar att lärarna är väl medvetna om återkopplingens makt i all undervisning. 
Lärarna som intervjuades och observerades arbetade med ett arbetssätt där de kontinuerligt 
återkopplade över vad de gjorde, vad eleven gjorde samt att de hela tiden försökte locka fram 
elevernas egna reflekterande tankar och idéer över elevernas egna kunnande och utveckling. 
Lärarna i studien uttryckte dock att det var svårt att veta vad de skulle säga och hur de skulle 
formulera sig på "rätt" sätt i sin återkoppling så att eleverna inte tog emot informationen som 
negativ kritik. Negativ kritik kunde, enligt lärarna, i sin tur göra att eleverna tappade 
motivation. Motivation var ett återkommande ord hos de intervjuade och en faktor som 
lärarna sade var väldigt viktig. Enligt lärarna saknades motivation hos många elever, detta 
kunde vara en av orsakerna att eleverna har svårt med att komma med respons, egna initiativ 
och återkoppla över sitt egna lärande i undervisningen. Förutom lärares egna ord så visade 
observationerna också att eleverna kom med väldigt kort och ofta icke substantiell verbal 
respons. Responsen fanns där, men till 90% av fallen så var det i form av klingande svar ifrån 
instrumentet.  

English title 
The sounding response - An essay about music teachers' formative feedback 
 
Nyckelord 
Formativ, bedömning, återkoppling, feedback, initiativ, respons, dialogism, musik, lärare, 
undervisning, kommunikation, gymnasiet, instrument eller sång 

 
Tack 
Tack till lärarna och eleverna som ställde upp för intervju och att bli observerade. Jag vill 
även tacka min handledare Olle Zandén. 
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1. Inledning 

Sommaren började lida mot sitt slut och lärare, rektorer och annan skolpersonal var i full gång 

med att planera och förbereda terminen inför kommande elever. Det jag tyvärr märkte bland 

musiklärare vänner och runtomkring på olika lärarforum osv., var en negativ stämning. 

Främst gällde denna negativitet och missnöjdhet pga. av många lärare, enligt dem själva, fått 

alldeles för stora klasser att ta hand om. Någon hade över 30 elever på en 40 minuters lektion, 

jag kunde bland annat se kommentarer som "Jag kommer gå in i väggen...", detta innan 

eleverna ens hunnit anlända. En intressant diskussion som jag hade lite löst med en lärare kan 

summera det som skall bli startskottet och den röda tråden för denna uppsats. Hen är nämligen 

övertygad om att halvklass är den enda rätta vägen att gå, enligt läraren lär sig eleven mera då 

läraren hinner ge eleven mera av sin dyrbara tid, läraren ansåg att hen kunde ge eleven 

betydligt bättre och mera feedback "I halvklass hinner lärare prata och ge feedback till alla! I 

helklass hinner man aldrig alla, inte en chans. I helklass hinner man inte ens med halva 

klassen". Detta påstående väcker då frågor om i vilken utsträckning musiklärares val av 

arbetsmetoder och ideal om återkoppling är optimala.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att försöka ta reda på vad lärare i kursen Instrument eller sång 

(Skolverket, 2011b) menar med återkoppling samt vad de ger återkoppling på och hur de gör 

detta.  

1.2 Frågeställningar 

• Hur beskriver lärarna återkoppling? 

• I vilken form ges återkoppling? 

• I vilken utsträckning och på vilket sätt förvissar läraren sig om att eleven har förstått 

återkopplingen? 

• Hur fördelar sig lärarnas återkoppling med avseende på Hatties och Timperleys fyra 

återkopplingsnivåer? 

Enligt Hattie & Timperley så finns det fyra olika nivåer av återkoppling som i sin tur kan 

gynna eller missgynna den lärandes lärande. De fyra nivåerna är produkt, process, 

självreglerings och personlig nivå (Hattie & Timperley, 2007). Mer ingående om 
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återkopplingsnivåerna och dess påverkan finner ni under rubriken tidigare forskning i 

denna uppsats. 
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2. Bakgrund  

Vad finns att läsa om i styrdokument och kursplaner när det gäller formativ återkoppling och 

bedömning? Vad handlar kursen Instrument eller sång om i allmänhet? 

En kortare sökning på ordet "formativ" och "bedömning" via Skolverkets hemsida ger direkt 

många resultat och visar på att detta fortfarande är ett hett ämne. 

Både i Sverige och internationellt har diskussionen om betyg och bedömning fått en ökad 

fokusering på bedömningens roll i läroprocessen, elevens delaktighet i bedömningen, 

dokumentation av lärande och fortlöpande bedömning. Införandet av den individuella 

utvecklingsplanen i svensk skola kan ses som en del av denna utveckling (Skolverket, 

2014).  

Formativ bedömning (också kallat bedömning för lärande) handlar övergripande om att 

synliggöra för eleven dess läge och progression i lärprocessen. Inom pedagogisk forskning 

lyfts återkoppling (synonymt med feedback) upp som en faktor av mycket stor betydelse 

(Shute 2008, Hattie & Timperley 2007, Sadler 1989, Balan & Jönsson 2014, Skolverket 2014, 

Skolverket 2015). Formativ bedömning är i sig inget som står skrivet kursplaner eller 

betygskriterier. Dock är bedömning något som sker i det dagliga skolarbetet varje dag, främst 

utav lärare. Formativ bedömning kan således betraktas som ett redskap för både elever och för 

lärare. Ett aktivt arbete med formativ bedömning handlar också om att sträva efter en 

lärandekultur där elever vill lära och ett klimat där elever får möjlighet att lära sig att lära 

(Skolverket, 2014).  

2.1 Instrument eller sång 

Kurserna Instrument eller sång (InSå) 1, 2 och 3 är uppdelade i 100 gymnasiepoäng vardera 

och ingår i det estetiska programmet med inriktning musik. Den första kursen (InSå 1) är 

mera grundläggande, för att sedan gradvis avancera i svårighetsgrad. Beroende på elevens 

styrfart, men också beroende på skolans upplägg vad gäller kurser, så läser eleven ibland bara 

Instrument eller sång 1.Alla tre kurser kan läsas flera gånger men med olika innehåll 

(Skolverket, 2011b). Instrument eller sång 1 skall bland annat behandla följande ur det 

centrala innehållet: 

• Grundläggande instrumental spelteknik, alternativt sångteknik. 

• Spel eller sång efter noter och på gehör. 

• Grundläggande musikalisk tolkning, stil och form. 
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• Grundläggande repertoar för det egna instrumentet. 

• Musikaliska instuderingsmetoder och övningsmetoder.  

Den tredje kursen (InSå 3) skall vidare bland annat behandla "avancerad instrumental 

spelteknik, alternativt avancerad sångteknik", diverse "genre, stilar och epoker" samt 

"solistiskt framträdande". Som man ser så går denna kurs mera in på djupet på respektive 

instrument eller sång och man lägger bland annat in ett solistiskt framträdande inför 

publik som moment, då med en mera "avancerad instrumental teknik/sång teknik" 

(Skolverket, 2011b).  

2.2 Betygskriterier 

De betygskriterier som är av störst intresse för denna uppsats är främst de som handlar om 

diskussion, analys och reflektion. För betyg E (godkänt) i InSå 1 skall eleven bland annat 

"...diskutera och redogöra översiktligt för grundläggande stildrag i någon musikstil, med 

enkla resonemang" (Skolverket, 2011b). För betyget A i samma kurs blir reflekterandet 

och analyserandet, främst när det gäller instuderandet av musik men också när det gäller 

att analysera och reflektera över sitt eget övande, extra tydligt: 

Eleven tar, med tillfredsställande musikaliskt resultat, ansvar för instudering av musik, 

prövar flera strategier för musikalisk instudering, utarbetar egna strategier, upptäcker och 

analyserar speltekniska områden i sitt eget övande som behöver särskild uppmärksamhet 

(Skolverket, 2011b).  

Eleven inte bara bör utan skall enligt betygskriterierna både pröva och utarbeta strategier samt 

analysera och reflektera över sitt spel.  

2.3 Musikämnets syfte  

I musikämnets syfte går det att läsa följande:  

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att reflektera över och värdera sin egen 

och andras musikaliska gestaltning, i syfte att öka det konstnärliga skapandet. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kreativitet och förståelse av samband 

mellan detalj och helhet (Skolverket, 2011a).  

Genom att eleven tillsammans med läraren skall diskutera, resonera och bland annat ges 

möjlighet till olika strategier för musikalisk instudering så arbetar man, mer eller mindre 

tydligt, med en formativ bedömningsprocess. Bedömning sker hela tiden i skolans värld och 
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kan ha flera olika syften. En bedömning med avsikten att stärka elevens lärande har ett 

formativt syfte. En bedömning med avsikt att ta reda på vad eleven lärt sig har ett summativt 

syfte. I skolan gör lärarna dagligen både en formativ och summativ bedömning (Skolverket, 

2015). Fokus kommer i denna uppsats att vara på den formativa bedömningen. 
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3. Tidigare forskning  

Denna del av uppsatsen tar upp och bearbetar en del av den forskning som finns inom 

formativ bedömning och återkoppling. Här tittar vi djupare på vad (formativ) bedömning och 

återkoppling betyder, när återkoppling bör ges, vilka frågor som återkopplingen skall försöka 

besvara, när återkopplingen blir effektiv (eller ineffektiv), vad det innebär med formativ 

bedömning i mera komplexa lärningssituationer (som till exempel musikämnet) och vad en 

abstrakt återkoppling med dess suddiga begrepp och kriterier innebär. Här delges också en del 

tips över hur lärare i skolan kan arbeta med formativ bedömning och återkoppling i skolan 

genom att till exempel tydligöra mål och lärande. Avslutningsvis så summeras författarnas 

och forskarnas resultat av formativ bedömning och återkoppling. 

3.1 Formativ bedömning och återkoppling 

Valerie J. Shute är en professor i pedagogik vid Florida State University. Hennes allmänna 

forskningsintressen svävar runt design, utveckling och utvärdering av avancerade system för 

att stödja kompetens och formativ bedömning. I artikeln Focus on formative feedback (Shute, 

2008) har Shute bearbetat och gjort en överblick över en stor del forskning som finns om 

formativ återkoppling. Shute definierar formativ återkoppling som "information som är menat 

att modifiera elevens tankemönster eller beteende mot ett bättre lärande" (Shute, 2008, s.154). 

Enligt artikeln bör formativ återkoppling vara supportande, rätt i tid och specifik. 

Återkoppling handlar alltså om att svara den lärande (efter att denne till exempel gjort en 

uppgift) med information. Denna information, feedback, kan komma i olika former och i olika 

tidpunkter. Återkopplingen kan komma direkt efter eleven gjort något, den kan komma vid ett 

senare tillfälle (till exempel via e-post som svar på en skriftlig uppgift). Feedbacken kan också 

vara av en verifierande art där man talar om ifall något är rätt eller fel, eller så kan den 

exempelvis innehålla tips och tricks över hur man skall gå vidare för att nå sitt mål. 

Feedbacken behöver dessutom innehålla uppgifter om hur eleven kan förändra hens sätt att 

tänka eller sitt sätt att handla, i syfte att uppnå målen eller målet (Shute, 2008).  

En utav de viktiga delarna som Shute kommit fram till är att återkopplingen blir mycket mer 

effektivt ifall den innehåller information över hur man skall bli bättre eller göra framsteg, till 

skillnad mot att informationen bara innehåller indikationer på ifall elevens arbete är rätt eller 

fel. Återkoppling bör också vara precis och specifik, annars kan den som ska lära sig och ta 
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emot återkopplingen se informationen som "värdelös, frustrerande eller både och" (ibid., 

s.157). Vad som går hand i hand och direkt kopplat till återkopplingens komplexitet är också 

hur lång själva återkoppling bör vara. Även om feedback bör vara effektfull på det sättet att 

den är specifik och precis så bör den samtidigt inte vara för lång. För lång feedback kan 

medföra att den som skall få informationen helt enkelt inte tar åt sig utav den. Allt för lång 

och, på så vis otydlig feedback, kan också medföra att själva budskapet blir för diffust i sin 

helhet (Shute, 2008, s.157-159).  

John Hattie är en känd professor inom pedagogik. Hatties huvudsakliga område är pedagogisk 

psykologi och hans forskningsområde rör bland annat kvalitetsmätning och utvärdering inom 

utbildning, samt kreativitetsmätning och modeller för undervisning och lärande. Tillsammans 

med Helen Timperley, en annan professor och "tungviktare" inom pedagogisk forskning, har 

de framställt artikeln The Power of Feedback (Hattie & Timperley, 2007) där de forskat om 

återkopplingens genomslagskraft i undervisning och lärande. Hattie & Timperley förklarar 

återkoppling som information som delas ut av en person (till exempel av en lärare) till en 

annan (till exempel elev). Denna information innehåller aspeker om elevens prestation eller 

förståelse. Syftet med återkopplingen är att minska skillnaden mellan elevens (den som fått 

feedback) nuvarande resultat och förståelse med det önskade målet eller prestation. Feedback 

är inget som i sig är effektivt i ett vakuum. Återkoppling blir först effektivt när det sätts in i en 

kontext, till exempel när feedback ges i samband med en uppgift (kontexten) i en 

inlärningssituation (Hattie & Timperely, 2007). Återkoppling sker oftast i olika former och är 

en vital, kraftull och viktig del av en inlärningsprocess (ibid., s.82).  

3.2 Återkopplingens fyra nivåer  

Enligt Hattie & Timperley är återkopplingens mål att svara på tre huvudfrågor, nämligen 1. 

Vart är jag på väg? (vad är målet/målen), 2. Hur går det? (hur går det i progressionen mot 

målet) och 3. Vart skall jag här näst? (vad måste göras för att progressera och nå målet bättre). 

Som vi fick bekanta oss med i början av denna uppsats så menar Hattie & Timperley att det 

finns fyra olika nivåer av återkoppling som gör skillnad och påverkar den som skall lära sig. 

De fyra nivåerna är produkt, process, självreglerings och personlig nivå (Hattie & Timperley, 

2007, s.86). 
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Produktnivå  

För att återkopplingen skall vara effektiv för elevens lärande så behöver den vara kopplad till 

en kontext, uppgiften. Denna nivån av återkoppling kan handla om att visa att något arbete, 

tankemönster eller uppgift är rätt eller fel, men framförallt bör nivån inkludera direktiv som 

gör att eleven får annorlunda, mera eller helt enkelt rätt information för att kunna ta sig vidare 

och nå målet. För mycket feedback om just själva uppgiften och att enbart korrigera fel som 

handlar om uppgiften kan dock medföra att eleven kortsiktigt fokuserar på att enbart just klara 

av uppgiften, istället för att lära sig strategier för att klara av liknande situationer eller 

uppgifter och därefter få en större helhetsbild. Feedback på denna nivå kan ges och tas emot 

både enskilt och i grupp (Hattie & Timperley, 2007, s.90-92).   

Processnivå  

Återkoppling på process nivån handlar om vilka processer och strategier som används och 

krävs för att klara en uppgift eller att skapa en produkt. Det kan handla om att ge återkoppling 

och information över hur eleven kan hitta olika strategier, hur eleven kan effektivisera dessa 

strategier och till exempel hur hen kan söka eller finna hjälp för att nå målet (Hattie & 

Timperley, 2007, s.92-93).   

Självregleringsnivå   

Självreglerings nivån handlar om att förstärka elevens självförtroende , få eleven mera 

engagerad i själva uppgiften och få eleven mera självdisciplinerad. Kortfattat kan man säga att 

denna nivån handlar om att göra eleven mera självgående, utveckla elevens förmåga till 

utvärdera sig själv, sina strategier, sitt arbete och sin insats i sin helhet (Hattie & Timperley, 

2007). Vissa behöver mindre feedback, vissa behöver mera. Detta är extra tydligt på 

självregelringsnivån. Mindre effektiva och inte lika självgående elever kan ha ytterst få 

strategier och självreglering för att nå målet och behöver då extra mycket återkoppling på 

denna nivå från läraren (ibid., s.93-95).  

Personlignivå  

Återkoppling på nivå fyra, personlighets nivån, handlar oftast om att hylla och berömma 

eleven. Denna typ av återkoppling menar Hattie & Timperley är väldigt ineffektiv. Denna 

nivå och typ av återkoppling är dock ytterst vanlig och förekommer oftast, men det är inte 

effektivt för att förbättra elevers prestationer. Det kan lätt bli fokus på personen i sig istället 

för det mera önskade, nämligen vad det måste göra eller hur de skall göra något. Två exempel 
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enligt Hattie & Timperley, kan vara "You are a great student" eller "That's an intelligent 

response, well done" (Hattie & Timperely, 2007, s.96-97).  

3.3 Formativ bedömning i komplexa lärningssituationer  

Royce Sadler är en hedersprofessor vid The University of Queensland i Australien vars 

undervisning och forskningsintressen är i formativ och summativ bedömning av elevernas 

lärande. Sadler skrev en artikel vid namn Formative assessment and the design of 

instructional systems (Sadler, 1989) och tar upp formativ bedömning i komplexa 

lärningssituationer. Ämnen som kan räknas som komplexa, där kvalitativ bedömning är ytterst 

viktigt för själva lärandet, är till exempel språk, konst, musik (egen anmärkning), social 

vetenskap eller till exempel humanitära områden. Alltså ämnen eller områden där eleven 

måste formulera hypoteser eller förklaringar, utföra experiment, göra fältstudier eller arbeta 

med kreativa problemlösningar. Uppgifter inom dessa områden innebär oftast att eleven aktivt 

måste integrera egna idéer och kunskaper över hur de kan komma med nyanserade och mera 

utförlig respons och gensvar i någon form. Fokus ligger på bedömningen av studentens arbete 

och prestation, vem som gör bedömningarna, hur den formativa bedömningen görs och kan 

omvärderas samt hur man kan arbeta med formativ bedömning i praktiken (Sadler, 1989, 

s.119-126).  

Bedömning är enligt Sadler mera komplext än den bedömning och feedback gällande elevers 

kvalitéer om prestationen, alltså resultatet. I många utbildningsområden och i 

lärningskontexter så producerar elever arbeten och gör uppgifter som inte kan utvärderas eller 

bedömas med enbart bedömningar om rätt eller fel. Kvalitéerna av deras arbeten bör istället 

avgöras och komma ifrån mänskliga kvalitativa omdömen. Sadler definierar kvalitativ 

bedömning som en utvärdering som görs av en person där personens egna hjärna, subjektiva 

tankar och idéer, är källan till bedömningen. Kvalitativa bedömningar skall försöka utgå från 

en helhetsbedömning och sedan motivera denna helhetsbedömning med relevanta kriterier 

kopplat till kontexten. Kvalitativ bedömning kan bara göras utav experter inom området och 

skall inte kunna reduceras till att vem som helst ska kunna ge sin värdering och bedömning 

(Sadler, 1989, s.124-126).  

Abstrakt återkoppling  

Många delar av en prestation kan ofta bedömas objektivt, men många gånger är de flesta 

relevanta och viktiga grunderna för bedömningen suddiga. Sadler menar att ett suddigt 
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kriterium är abstrakt. Denna abstrakta feedback och dessa suddiga begrepp blir synligt och 

mera precist när man kopplar det till en konkret kontext. För att eleven skall förstå meningen 

med ett suddigt kriterium, som till exempel timing, så krävs det ett kunnande och att man har 

förtrogenhet inom det eller de områden och kontexter som prestationen är en del av. Då de 

suddiga kriterierna är kontextberoende kan man aldrig i förväg avgöra vilka 

bedömningsgrunder som kommer att vara mer eller mindre relevant. Den kompetenta läraren 

som bedömer måste alltså själv avgöra vad som är relevant eller icke beroende på kontext. Ett 

citat från Sadler lyder, "Professional qualitative judgement consists in knowing the rules for 

using (or occasionally breaking) the rules" (Sadler, 1989, s.124).  

Ett av kriterierna för en kvalitativ bedömning och återkoppling är användandet (eller rättare 

sagt frånvaron) av resultat och siffror. Om man behöver använda sig utav kvantitativa resultat 

så som siffror eller provresultat så skall dessa komma i efterhand som den formativa 

bedömningen gjorts, inte innan. En kvalitativ bedömningen handlar alltså enligt Sadler inte 

om att titta på siffrorna i ett resultat. För att eleven skall kunna nå en viss standard eller mål, 

så måste hen också förstå och jämföra sitt aktuella kunnande och nivå mot de mål som krävs 

för en viss uppgift. Detta kräver att eleven kan bedöma sitt egna arbete, (vilket är en av 

grunderna för formativ bedömning) men också att eleven kan kolla på sitt egna arbete och 

kunnande med objektiva ögon (Sadler, 1989, s.125-132).  

Den kvalitativa, formativa bedömning, som Sadler (och många andra forskare) föreslår i sin 

artikel, kan alltså övergripande tala om att informationen kräver vetskapen om vad som krävs, 

hur det går och slutmålet. Eleven och läraren måste kunna göra objektiva jämförelser över sitt 

arbete, produkten, sitt nuvarande kunnande och vad som förväntas, slutmålet eller målen. 

Eleven kan såklart nå målet, klara provet, slutföra uppgiften etcetera ifall läraren ger 

detaljerad och exakt beskrivning och feedback över hur hen skall klara det. Detta betyder 

dock att eleven (den som skall lära sig något) alltid är beroende av läraren (den som lär ut). 

Sadler menar istället, som många andra mera färska forskningar nu förtiden pekar på, att 

eleven istället bör utveckla kunskaper i hur de själva kan bedöma, utvärdera och se på 

kvalitéerna i sitt egna arbete. Fokus här ligger främst på själva processen av arbetet, när 

eleven väl arbetar med något, snarare än bedömning av resultat (Sadler, 1989).   

3.4 När bör återkoppling ges (i tid)?  
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När återkopplingen skall ges (i tid) visar sig genom Shutes analys av tidigare forskningar vara 

väldigt delat. Det Shute kommit fram till har varit allt för inkonsekvent för att kunna bedöma 

att tidig feedback skulle vara bättre eller sämre än sen feedback.  En positiv aspekt med 

fördröjd återkoppling kan till exempel vara att eleven själv måste engagera sig mer i uppgiften 

och därmed kan bli mera självgående. Samtidigt kan mindre motiverade elever bli frustrerade 

i väntat på återkopplingen då hen till exempel inte vet hur man skall gå vidare. Här blir i så 

fall direkt feedback positivt och fungerar som en motiverande och "pushande" faktor (Shute, 

2008, s.164-166).  

3.5 Strategier och tips för bedömning för lärande 

Andreia Balan är lektor och arbetar som lektor på Skol- och fritidsförvaltningen i 

Helsingborg. Hennes huvudsakliga forskningsintresse är bedömning för lärande och elevernas 

kunskapsutveckling i matematik. Under de senaste tio åren har Andreia arbetat med olika 

utvecklingsprojekt och har även varit engagerad i ett antal Skolverksprojekt med fokus på 

bedömning. En av dessa arbeten har delgivits i artikeln Bedömning för lärande (Balan & 

Jönsson, 2014), som hon skrivit tillsammans med Anders Jönsson. Ander Jönsson är 

biträdande professor i naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan Kristianstad. Anders 

bedriver forskning kring bedömning, både ämnesövergripande och i relation till grundskolans 

NO-undervisning.  

Balan & Jönssons artikel tar bland annat om fem olika strategier för bedömning för lärande 

(formativ bedömning). De olika strategierna innebär dels att eleverna delges och har förståelse 

för målen med undervisningen och att de vet om kriterierna för bedömning. För många elever 

är dock dessa kriterier okända, vilket gör att eleverna inte alltid vet vart de ska ta vägen och 

varför. När elever förstår vart de är på väg och utifrån vilka kriterier som lärarna ger sina 

omdömen, så kan detta påverka elevens lärande positivt. När en elev förstår 

bedömningskriterierna kan det dels innebära att eleven ges möjlighet till att utveckla en känsla 

för kvalitet. Genom att förstå kriterierna för bedömning förväntas eleven få kunskap i att 

bedöma både egna och andras arbeten. När "väggen" mellan lärandemål och 

bedömningskriterier blir tunnare, tenderar således elevers reflektioner kring undervisningen 

att öka. En annan strategi är att försöka skapa situationer som gör lärandet synligt. För att 

kunna anpassa undervisningen till elevens behov måste lärare få kunskap om vad som ligger 

bakom elevers prestationer samtidigt som eleverna måste bli medvetna över vad som ligger 

bakom deras kunnande, vart de ligger och vart dom bör nå. Detta kan vara svårt att se direkt, 
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men däremot menar författarna på att lärare kan försöka se indikationer på lärande (Balan & 

Jönsson, s.5-12). Ett citat ifrån rapporten lyder:  

"Vi skulle därför vilja rekommendera att man aktivt arbetar för att involvera eleverna i 

bedömningen, framför allt eftersom det på ett effektivt sätt bidrar till elevernas lärande och 

deras möjlighet att ta ansvar för sin egen lärandeprocess, men också för att det kan avlasta 

läraren" (Balan & Jönsson, 2014, s.29).  

3.4 Summering av tidigare forskning   

Bedömning för lärande (också kallat formativ bedömning) kan beskrivas som ett arbetssätt 

där läraren använder information från bedömningar för att stödja elevernas lärande. 

Informationen innehåller bland annat aspekter om hur det går för den som skall lära sig, vart 

personen i fråga skall hamna och hur denna person kan göra för att nå målet. Informationen är 

alltså en form utav återkoppling. Syftet med återkopplingen är alltså att minska skillnaden 

mellan elevens nuvarande resultat och förståelse mot det önskade målet eller prestationen. 

Den formativa återkopplingen, i linje med en formativ bedömning, bör också innehålla 

värdefull information som ger eleven strategier för att klara av liknande situationer eller 

uppgifter på egen hand. Eleven bör alltså utveckla kunskaper i hur de själva kan bedöma, 

utvärdera och se på kvalitéerna i sitt egna arbete (Sadler 1989, Hattie & Timperley 2007, 

Shute 2008).  

När återkopplingen sker ( i tid) råder det delade meningar om i forskningsvärlden. Det finns 

positiva aspekter med en fördröjd återkoppling, samtidigt som det kan finnas negativa. Det 

beror på vad syftet med återkopplingen är, alltså vad personen som ger återkopplingen vill 

framhäva eller ändra hos mottagaren. Viktigt är att återkopplingen, oavsett om den kommer 

direkt i anslutningen till en uppgift eller inte, är direkt kopplat till uppgiften eller momentet i 

sig. Feedback blir först effektivt när det sätts in i en kontext (Shute, 2008).  

Musik (vart gymnasieämne denna uppsats i första hand handlar om) är onekligen ett komplext 

ämne där det krävs extra mycket kompetens ifrån läraren, både när det gäller rent 

hantverksmässigt men också i lärarens återkoppling. En kvalitativ bedömning och 

återkoppling bör alltså först och främst göras utav experter inom området och skall inte kunna 

reduceras till att vem som helst ska kunna ge sin värdering och bedömning. För att eleven till 

exempel skall förstå meningen med timing, så krävs det ett kunnande och att hen har 

förtrogenhet inom det eller de områden och kontexter som prestationen är en del av. Dessa 
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kriterier är alltså många gånger luddiga och framförallt kontextberoende. Lärare kan oftast 

inte i förväg avgöra vilka bedömningsgrunder som kommer att vara mer eller mindre 

relevanta. Den kompetenta läraren, enligt Sadler, måste alltså själv avgöra vad som är relevant 

eller icke relevant beroende på kontext (Sadler, 1989, s.124).  

Hur pedagoger kan göra detta i praktiken är till exempel genom att försöka skapa situationer 

som gör lärandet synligt. För att kunna anpassa undervisningen till elevens behov måste lärare 

få kunskap om vad som ligger bakom elevers prestationer, samtidigt som eleverna måste bli 

medvetna om detta. En annan situation som gör det möjligt för eleven att själv kunna 

analysera sitt handlande eller vad som måste göras i sitt arbete, kan till exempel vara genom 

att skapa dialog i klassrummet. Eleven och läraren måste kunna göra objektiva jämförelser 

över sitt arbete, produkten, sitt nuvarande kunnande och vad som förväntas, slutmålet. Enligt 

Hattie & Timperley så är avslutningsvis återkopplingens mål att svara på tre huvudfrågor. 

Vart är jag på väg? Hur går det för mig? Vart skall jag här näst? (Sadler 1989, Hattie & 

Timperley 2007, Shute 2008, Balan & Jönsson 2014).  
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4. Teori 

4.1 Dialogism   

Detta kapitel bygger framförallt på böckerna Initiativ och respons - Om dialogens dynamik, 

dominans och koherens av Linell & Gustavsson från 1987 och Language, Mind and World 

Dialogically - Interactional and contextual theories of human sense-making av Linell från 

2009. Per Linell är, bland annat, professor vid institutionen för språk och kultur vid 

Linköpings Universitet. Linells forskningsprojekt omfattar bland annat dialogiska teorier, 

samtal i institutioner, lärande, minnande och interaktion. Den dialogiska meningsteorin, enligt 

Linell, handlar övergripande om vägar till meningskapande, hur människan förstår världen, 

tar till sig kunskap och mening och förstår varandra. Linell antar att kunskap skapas genom 

interaktion med varandra och omvärlden. Genom att anta detta så menar Linell att människan 

är en ytterst social varelse som främst tar till sig kunskap och information genom andra 

människor och sin omvärld. Människans sinne kan alltså ses som ett slags meningsskapande 

system (Linell, 2009). Antar vi då att människan får kunskap och skapar mening ifrån 

varandra så kan vi, enligt Linell, tala om människans sinne som ett socialt sinne. Även 

individens tänkande, alltså de kognitiva aspekterna, är ingen isolerande process hos individen 

utan bygger många gånger på relationen och kommunikationen med andra. (ibid., s.12-13).  

Mening skapas inte enbart utav en individs vision utav världen, utan det är en kombination av 

dennes vision av världen, hens omvärld, andras vision av världen och omvärlden samt det 

som faktiskt finns i världen i sig. Den totalt autonoma individen som tänker, talar och agerar 

helt på egen hand existerar icke enligt dialogismen. Våra handlingar, tankar och uttalande är 

på något sätt kopplat till vad andra har gjort, gör eller kan förväntas att göra i framtiden. 

Handlingar som vi gör eller inte gör, hur de sedan kan kopplas till historia eller kultur, 

kännetecknas av något Linell kallar för dubbel dialogism. Varje kommunikation tar sin 

tolkningsbakgrund både i den konkreta situationen, här och nu, men också i de traditioner som 

omgärdar den (Linell, 2009, s.31). Olle Zandén , lektor vid Linnéuinversitetet, beskriver 

Linells dubbla dialogism bland annat med att våra klädval och till exempel val av 

musikstycke som vi väljer att spela upp, alltid är relaterat till situation och tradition. Även det 

som inte görs i en viss situation kan ses som uttryck för vad man gillar eller inte gillar, alltså 

visa på en viss kvalitetsuppfattning. Till exempel så kan eleven spela på en ostämd gitarr för 

att visa att hen inte bryr sig om att spela rent, eller så vet eleven helt enkelt inte hur hen gör 
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eller hur det ska låta (Zandén, 2010, s.26). Det för oss in på kontextualisering, som är en 

ytterligare betydande princip inom dialogismen. Kontextualisering kan förklaras som att 

själva processerna i ett meningsskapande alltid är beroende av en kontext. En individ kan inte 

förstå en diskurs (kommunikation) om den inte är kopplad till en relevant kontext, samtidigt 

som kontexten inte skulle vara som den vore utan själva diskursen. Kontexten är alltså en 

integrerad del av alla kommunikation. Ord kan betyda många olika saker och ha olika stor 

vikt. Orden får sin innebörd först i den situerade interaktionen (kontexten) (Linell, 2009, s.16-

18).  

En annan tanke inom dialogismen är att vi ofta lånar meningar och uttryck av varandra i 

någon specifik situation eller kulturell tradition, som vi sedan sätter i ord. Vi lär oss, mer eller 

mindre, att använda oss av språk. Via språket kan vi sedan sätta namn på ting, känslor och 

personer, och när vi använder språket så använder vi ju på så vis andra språk och ord. Iden om 

den andras roll i ens eget tänkande, den andras betydande roll i en dialog eller i en 

kommunikation och den större grundläggande tanken om att vi tillsammans påverkar varandra 

och bidrar positivt till varandras utveckling är, som tidigare nämnt, en grundtanke och till viss 

del en stomme inom dialogismen (Linell, 2009, s.76-77). Detta för oss också lite kort in på 

The zone of proximinal development, förkortas ZPD. ZPD är en teori utvecklad utav Lev 

Vygotskij (1978) som, övergripande, innebär att i och genom interaktion med andra så 

kommer människan längre. Både i den situerade situationen men också över tid. Teorin säger 

att man som individ ibland kan prestera över ens egna normala nivå, ifall man får hjälp eller 

arbetar tillsammans med en partner som i sin tur är mer kompetent inom området eller kan 

fylla upp en viktig roll i interaktionen. För att ZPD skall fungera krävs det dock, enligt 

Vygotskij, att vi vet den andres svagheter och kan anpassa sin interaktion till den andre 

individens potential (ibid., s.85-86).  

4.2 Kommunikativa projekt   

Kommunikativt projekt används av Linell (2009) för att beskriva och analysera en interaktion 

mellan två olika parter eller en större interaktion mellan flera olika parter som till exempel en 

gruppintervju. Liknande begrepp och teori använder Linell & Gustavsson i deras äldre 

forskning från 1987, som har i syfte att beskriva kvantitativa metoder för dialoganalys. Varje 

gång vi inleder en kommunikation om något, stort som litet, så inleder vi ett kommunikativt 

projekt. Ett kommunikativt projekt kan vidare förklaras som en social aktivitet där två eller 

flera parter påverkar varandra, kognitivt, emotionellt och konativt (Linell et al., 1987, 1-17). I 
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ett större kommunikativt projekt, vars mål till exempel kan vara att en elev skall lära sig 

skillnaden mellan dur och moll, så kan där behöva innehålla flera mindre projekt för att 

slutmålet, det större kommunikativa projektet, skall bli lyckat. För att eleven skall förstå 

skillnaden mellan dur och moll så kan hen behöva förstå vad ters betyder, och så vidare. För 

att nå dit så kan vissa saker behöva behandlas dialogiskt, alltså med diverse kommunikativa 

projekt som är direkt inflätat i det större projektet, som i detta exempel handlar om att 

identifiera skillnaden mellan dur och moll (Linell, 2009, s.211). Viktigt att tänka på är att i 

kommunikationen så kan där också innehålla andra kommunikativa drag som icke är språkligt 

kodade, som till exempel ett yttrande i form av en huvudnickning eller ett klingande från ett 

instrument. I det kommunikativa projektet gör alltså aktörerna olika drag eller ger varandra 

olika gester med olika interaktiva innebörder. De olika dragen har ett interaktivt värde, 

funktion och innebörd hos repliken eller replikerna. De gemensamma aktiviteterna i ett 

kommunikativt projekt bildar tillsammans en helhetsstuktur så att där finns identifierbara start 

och ändpunkter. Aktiviteten, dialogen, har oftast en viss inriktning. De inblandade parternas 

handlingar är medvetna och relaterade till projektets syfte. Kommunikativa projektets 

möjlighet har också en betydligt social signifikans. Vilka projekt som är möjliga eller 

hindrande beror till viss del på vilken socialt delad kunskap gemene man har (Linell et al., 

1987, 1-17). 

4.3 Analysenheter  

De grundläggande analysenheterna för att analysera dialog är enligt Linell & Gustavsson 

initiativ och respons. Innehålet, vad, vem och hur saker sägs eller läggs fram, i parternas 

initiativ och respons är det material varav dialog sammansmälts ihop till en sammanhängande 

helhet. Hur en dialog fortlöper kan relateras till vilka drag som krävs för att den ena parten 

skall förstå vad den andra gör eller säger, samt att den andra parten visar sin förståelse så att 

den ena kan läsa av den. Dialogen måste till viss mån hela tiden föras vidare för att båda 

parterna skall förstå varandra. För att en person i kommunikationen skall förstå vad den andra 

har sagt, måste minst tre villkor i dialogen uppfyllas. Till exempel, person A säger något 

(något förkortar jag här med bokstaven x) till person B. För att person B skall förstå x måste 

dels:  

1. B uppfatta As kommunikativa akt, det vill säga, x och A.  

2. B inser vad A förmodligen menar med x (vilket sorts kommunikativt projekt det 

handlar om och hur x, inom ramen för detta projekt, skall tolkas).  



  
 

22 
 

3. B tar ställning och visar därefter sin uppfattning över vad A sagt. B värderar alltså As 

initiativ och konsekvenser (Linell et al., 1987, s.8-11).   

För att samma person som avläste den senaste talarens utsaga sedan ska kunna avgöra ifall 

hens förståelse någorlunda överensstämmer med den som kommit med utsagan så måste 

ytterligare ett villkor uppfyllas. Detta är det 4e villkoret. Här kan B exempelvis visa sitt 

ställningstagande i x på ett sätt som gör att A kan uppfatta detta. A kan sedan i sin tur tolka Bs 

utsaga och ta ställning till det. Detta sista steg innebär dock att B måste ge någon form av 

repsons på As initiativ. Om B dessutom vill tillföra något nytt drag i den kommunikativa 

aktiviteten och ta ett eget initiativ så sker det normalast i samband med att B visar sitt 

ställningstagande till As senaste initiativ. I många fall utvecklas dock inte dialogen till detta 

läge, men även om B inte tar ett eget initiativ finns där ett allmänt socialt tryck på hen att 

åtminstone avge en såkallad minmal respons. A har då åtminstone chansen att visa ifall Bs 

svar någorlunda i det stora hela överensstämmer med det hen sagt och saken, x, i fråga. Om 

båda parter i dialogen ska kunna avgöra (så gott det går) ifall en viss delad förståelse har nåtts 

krävs alltså minst tre drag av de inblandade och 4 (om än det sista med en minimal respons) 

villkor uppfyllas (Linell et al., 1987, s.7-10).  

Den idealiska typen av kommunikativt samspel kan se ut som ovan; de inblandade parterna 

avlöser varandra och varje replik ifrån en part anknyter bakåt och denna part för dessutom in 

något nytt, som de ena parten sedan kan svara på (Linell et al, 1987, s.10-11). Kommunikativa 

projekt är alltså hela tiden dynamiska. De olika personerna i kommunikationen avlöser 

varandra, kommer med nya initiativ och svarar på varandras yttranden på olika vis. Även när 

vi exempelvis inleder ett mindre samtal med någon i affären så inleder vi också ett 

kommunikativt projekt med flera subkategorier av samtal, alltså mindre projekt. 

Kommunikationens huvudsyfte kan till exempel vara att den ena parten vill veta hur den 

andra mår. Under samtalet svarar exempelvis person B att hen mår "aningen dåligt, det blåste 

så ute på sjön". Person A frågar i sin tur vad person B gjorde ute på sjön, och ett nytt projekt 

har startat. Person B kanske är förkyld och blev detta ute på sjön, men för att få reda på detta 

så behövs det föras en dialog som alltså innehåller flera mindre kommunikativa projekt. 

Kommunikativa projekt är alltså dynamiska event som hela tiden ändras beroende på val av 

ord och handlingar. Teorin om kommunikativa belyser de handlingar (både verbala och icke 

verbala) som vi gör i kommunikationen, för att ta reda på vad kommunikationen handlar om 

(Linell, 2009, s.188-211).   
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4.4 Initiativtagaren i kommunikationen  

Att ta ett eget initiativ innebär att man i en social situation för fram ett budskap, påstående 

eller liknande, som riktas mot en part eller flera. Oftast vill initiativtagaren veta något, hävda 

något, uppmärksamma, inse något eller ändra något i mottagarens eller mottagarnas kognitiva, 

emotiva eller konativa (behov, motiv, strävanden) status. Initiativtagaren vill därefter 

vanligtvis att de andra skall svara verbalt. Linell & Gustavsson säger att det finns tre typer av 

initiativ. Begärande, hävdande och underställande initiativ. Dessa initiativtyper har en 

styrkeskala, det vill säga en skala på hur starkt de påverkar kommunikationen och på så viss 

uppmanar eller öppnar upp för respons hos mottagaren. Ett starkt initiativ i skalan är 

begärande initiativ, som till exempel omfattar en ledande fråga där initiativtagaren nästan 

begär någon form av respons.  De svaga initiativen är hävdande och underställande initiativ, 

som i sin tur kan omfatta påståenden. Ett svagt initiativtagande lämnar inte desto mera 

utrymme till fortsatt dialog eller respons (Linell et al., s.21-23).  

4.5 Makt och ansvar i kommunikationen  

Många sociala aktiviteter, som till exempel utfrågningar, kräver en annan form än den 

idealiska typen av kommunikativt samspel och ser i allmänhet oftast annorlunda ut i 

verkligheten. Skillnader i de inblandades kompetens och kunskap gör att det vore onaturligt 

att eftersträva den idealiska typen av kommunikativt samspel, där alla villkor finns med och 

där det råder fullständig jämställdhet i dialogen. Hur skulle till exempel eleven eller barnet 

lära sig något nytt om inte den vuxne (eller läraren) tillförde dialogen något mera än vad 

eleven eller barnet kan? En dialog kan ju heller inte fortsätta i all evighet. De inblandande i 

kommunikationen kan rimligtvis inte ständigt komma med nya initiativ och hela tiden ge ny 

respons på föregående talare. Det finns alltså olika faktorer som gör att dialogen inte fortsätter 

i oändlighet. Dels finns där framförallt oftast skillnader när det gäller makt och ansvar. Många 

gånger, om inte oftast, är dialoger asymmetriska ur dominanssynpunkt, vilket kan innebära att 

den ena parten i samtalet dominerar över den andra i form av exempelvis status, auktoritet 

eller personlighetstyp. Det kan då vara att den "starka", mera dominanta aktören, anknyter och 

lyssnar mera på sina egna repliker och kanske helt ignorerar den andres. En annan faktor, som 

ofta visar sig i klassrummet, är då läraren (den dominanta i sammanhanget) värderar den 

andres inlägg i samtalet och sedan på egen hand avslutar kommunikativa projekt och även 
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ibland hela ämnen. Den svage parten gör i sin tur ofta det som hen uppfattar att den andre 

parten begärt, men inget utöver detta. Den "svage" i sammanhanget ger alltså minimalt 

respons (Linell et al., 1987, s.10-12).  

4.5 Yttrande och lucklämning  

Om ett yttrande skall ses som en fråga beror inte bara på yttrandes form utan också på 

innehållet och kontexten. Om innehållet i person As yttrande rör sig om något som motparten, 

person B, förväntas ha personliga åsikter om eller känna igen så är sannolikheten stor att 

yttrandet kan tolkas som en uppmaning till kommentar ifrån person B. Repliken behöver inte 

exakt ordagrant begära respons, kontexten och innehållet räcker oftast. Det kan vara så att 

person A säger till person B, "Det var hemskt vad blött det är på köksgolvet", A vill alltså 

veta varför det är så blött men frågar inte direkt "Varför är det så blött på köksgolvet?". Här 

räckte det med ett kommunikativt projekt som direkt kopplas till kontexten. En annan form av 

fråga och yttrande är något som Linell & Gustavsson kallar för "lucklämning". Detta innebär 

att den yttrande avsiktligt säger ett ofullständigt yttrande där tanken är att motparten skall 

fylla i tomrummet. Tekniken är vanlig som metod att begära respons och att ställa frågor, 

speciellt bland lärare (Linell & Gustavsson, 1987 s.32-36). Exempel på "lucklämning" kan 

vara, "om detta ackord är dur, då är detta ackord som innehåller en liten ters ett ....?". Här 

menar läraren ackordet moll, men lämnar begreppet moll öppet för eleven att själv fylla i.  

4.6 Summering av teorin  

Enligt dialogismen så finner och skapar människan mening genom interaktion med varandra. 

Denna interaktion tar sig ofta i form av dialog och en kommunikativ interaktion mellan en 

eller flera parter. Varje gång vi inleder en kommunikation om något, stort som litet, så inleder 

vi ett kommunikativt projekt. Ett kommunikativt projekt kan vidare förklaras som en social 

aktivitet där två eller flera parter påverkar varandra, kognitivt, emotionellt och konativt. Hur 

en dialog i det kommunikativa projektet fortlöper kan relateras till vilka drag som krävs för att 

den ena parten skall förstå vad den andra gör eller säger, samt att den andra parten visar sin 

förståelse så att den ena kan läsa av den ena kan läsa av den. För att uppnå en viss förståelse 

måste ett visst antal drag och villkor i dialogen uppfyllas. De olika dragen behöver inte alltid 

vara språkligt kodade. Där finns kommunikativa åtgärder i form av gestikulerande eller andra 

icke verbala drag.  Processerna i ett meningsskapande är också alltid beroende och kopplad 

till en relevant kontext. Samtidig skulle inte kontexten vara som den vore utan själva 
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diskursen. Kontexten kommer vi alltså inte ifrån, den är alltid en integrerad del av alla 

kommunikation. Ord kan betyda många olika saker och ha olika stor vikt. Orden får sin 

innebörd först i den situerade interaktionen (Linell et al., 1987, Linell, 2009). 

Denna uppsats tar avstamp ifrån Linell och Linell & Gustavssons teorier om dialogismen 

(Linell & Gustavsson 1987, Linell 2009). Med hjälp av Linell & Gustavssons analysverktyg 

för att analysera ett kommunikativt samspel kan jag således lättare se vem som kommer med 

initiativ, hur ofta eller hur sällan kommer den ena parten i kommunikationen med respons, 

vem och när byter aktörerna i kommunikationen ämnen och finns där en antydan till att en 

gemensam förståelse uppnås. Hur ställs sedan de eventuella frågorna i samtalet? Varför kan 

det tänkas att den ena kommer med fler drag i kommunikationen än den andra?  
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5. Metod  

Enligt dialogismen så finner och skapar människan som tidigare nämnt mening genom 

interaktion med varandra. Denna interaktion tar sig ofta i form av dialog och en 

kommunikativ interaktion mellan varandra (Linell & Gustavsson 1987, Linell 2009). Då jag 

bland annat, i enlighet med uppsatsens syfte, vill ta reda på vad lärare menar och hur 

personerna i fråga upplever något, så måste jag därav intervjua personen i fråga. En viktig del 

med den kvalitativa intervjumetoden är att forskaren skall försöka sträva efter att förstå 

världen så som intervjupersonerna själva upplever den. Samtalsintervjuundersökningar ger 

också goda möjligheter att registrera svar som är oväntade (Esaiasson m.fl., 2012, s.251-253).  

För att jag ytterligare skall försöka se i vilken utsträckning den formativa återkopplingen 

överensstämmer med dess syfte, vad lärare ger återkoppling på, hur de gör detta, hur formen 

på återkopplingen ser ut och vilken funktion bedömningen visar sig ha, så måste jag även 

observera själva lektionstillfället och kommunikationen mellan lärare och elev. Detta har jag 

gjort med något som kallas för direktobservation. Styrkan med direktobservationer som 

forskningsmetod är att forskaren finns på plats och gör iakttagelser med egna ögon. Hen 

behöver inte förlita sig till hundra procent på vad andra återberättar. Detta gör 

direktobservationer särskilt lämpliga då forskaren vill studera processer eller strukturer som 

kan vara svåra att klä i ord för inblandade parter (Esaiasson m.fl., 2013, s.303).  

Formativ bedömning är inte bara, som tidigare nämnt, en monolog eller korrigerande 

meningar (till exempel "rätt", "fel", "bra", "dåligt") ifrån en part till en annan. För att den 

formativa bedömningen skall vara kvalitativ, inte bara verka som ett dolt syfte utan även ha 

en formativ funktion, så måste eleven bland annat involveras i bedömningen av hens 

prestationer (Hattie & Timperley 2007, Shute 2008, Sadler 1989, Balan & Jönsson 2014). 

Detta kan göras genom att bland annat skapa och synligöra lärandesituationer i klassrummet, 

ofta i form av att till exempel skapa dialoger mellan alla i klassrummet (Balan & Jönsson, 

2014). Dialog och meningskapande är alltså ledord och ligger som grund för valen av en av 

mina metoder.   

5.1 Urval  

För att försöka komma så nära svaren på mina och uppsatsens forskningsfrågor som möjligt, 

så valde jag att försöka se på återkoppling på ett så nära och tydligt sätt som möjligt, nämligen 
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genom att observera interaktionen och det kommunikativa samspelet mellan en lärare och en 

elev. Sammanlagt valde jag att kontakta sju musiklärare som alla undervisar i kursen 

Instrument eller sång. Att det handlar om just kursen Instrument eller sång beror på att där är 

oftast en lärare och elev. Lektionerna är alltså individuella. Vilket instrument som undervisas 

och spelas spelar ingen roll för uppsatsen, syftet eller den data jag får fram. Uppsatsen 

kommer inte att göra någon djupdykning i skillnader i återkoppling mellan olika kurser eller 

om det visar sig vara annorlunda om eleven eller läraren spelar det ena eller det andra 

instrumentet. I den stad som jag utförde mina intervjuer och observationer arbetade inte fler 

eller färre än sju med kursen Instrument eller sång. Detta blev jag varse om efter att ha e-

postat den estetiska gymnasieskola som alltså låg mig närmast rent geografiskt. Brevet 

skickades till skolans samordnare, varav hen sedan kunde ge mig kontaktuppgifter på alla 

lärare som undervisade i kursen. Detta visade sig alltså vara sju stycken lärare till antalet, 

både från den kommunala musikskolan men också lärare som direkt arbetade på skolan i 

fråga. Efter vidare e-postande till respektive lärare som undervisar i kursen så visade det sig 

att två kunde deltaga på en intervju och observation. Den ena läraren, som slumpvis kunde 

deltaga, undervisar i slagverk/trummor och den andra läraren undervisar i instrumentet bas. 

Lärarna själva tog kontakt med deras elever för att fråga ifall det var okej att jag observerade 

ett lektionstillfälle.  

5.2 Intervjuer   

Intervjuerna ägde rum i respektive lärares lektionssal. Detta efter samråd med lärarna. 

I ett av fallen så utfördes intervjun innan lektionen skulle börja och alltså innan själva 

observationen skulle äga rum, men i det andra fallet så utfördes intervjun efter observationen. 

Detta på grund av rent praktiska skäl, den ena läraren hade ej tid för en intervju innan 

lektionen och den andra läraren hade ej tid efter lektionen.  

För att samla in värdefull data som kan besvara uppsatsens syfte samt frågeställningar så 

krävde forskningsfrågorna att svaren skulle peka på vad lärare menar, hur de formulerar sig 

och tänker. Därav lämpar sig samtalsintervju som metod för denna studie ypperligt. 

Samtalssituationen kan utgöra grunden för datainsamling oavsett inriktning. Att utgå från 

människors vardagserfarenheter är på många sätt ett signum för själva samtalsintervjun 

(Esaiasson m.fl., 2012, s.251-253). Forskaren, jag, ville alltså sträva efter att i bästa mån 

förstå världen som intervjupersonerna själva upplever den. Intervjufrågorna försökte jag att 

utforma så pass korta, enkla, raka och precisa som möjligt, utan för den skull inbjuda till korta 
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och ytliga svar. Tanken som sådan att även den kortaste frågan förhoppningsvis skulle inbjuda 

till ett längre samtal. Intervjuaren bör sträva efter att ställa direkta frågor och undvika 

indirekta En fråga skall vara en fråga och inte två. En i taget är tillräckligt. Risken med för 

långa, komplicerade frågor, är att den intervjuade kan glömma början av frågan innan 

intervjuaren kommit till frågans slut (Trost, 2010, s.95-96).  

Frågorna som ställdes under intervjuerna var såkallat strukturerade, det vill säga de handlar 

om ett och samma område. Frågorna var däremot öppna utan några förgivna svarsalternativ. 

Enligt Trost utmärks kvalitativa intervjuer av hög strukturering och låg standardisering. 

Standardisering innebär avsaknad av variation, allt är likadant för alla (Trost, 2010, s.39-42). 

Grundfrågorna var alltså samma till de två intervjuade, men de var inte alltid i samma 

ordning. Den intervjuade fick många gånger styra samtalet och beroende på vad hen sagt så 

kunde där komma ett nytt samtalsämne eller leda till fråga fyra istället för fråga tre. 

Samtalsintervjuundersökningar ger alltså goda möjligheter att registrera svar som är oväntade. 

En av de stora poängerna är också möjligheten till uppföljningar (Esaiasson m.fl., 2012, 

s.251-253). Tidsramen för en intervju låg omkring 15 till 20 minuter. Detta och all annan 

praktisk information skickades med e-post till respektive lärare.  

5.3 Observationer 

En ordboksmässig definition av observation är "uppmärksamt iakttagande" (Esaiasson m.fl., 

2012, s.304). Några allmänna riktlinjer för observationer är bland annat när man vill studera 

sådant som är så självklart för människor att de inte tänker på att berätta om det i intervjuer. 

Eller till exempel är när det kan finnas en skillnad mellan vad människor säger att de gör och 

vad de sedan verkligen faktiskt gör (ibid., s.304). Observationerna och intervjuerna 

kompletterar alltså varandra som metoder för att synligöra och svara på uppsatsens syfte och 

frågeställningar.  

I de två observationsstudier jag utförde så var min roll att vara en fullständig observatör, det 

vill säga jag var närvarande men skulle ändå vara helt obemärkt. Som Esaiasson m.fl. skriver 

så beskrivs karaktären på ett sådant deltagandet som passivt (Esaiasson m.fl., 2012, s.306). 

Respektive observation varade i ca. 35 minuter, alltså så lång som själva lektionen var. 

De två observationerna ägde rum i respektive lärares lektionssal. I båda fallen observerades en 

lärare och en elev. Innan observationstillfället hade läraren fått ett e-post så att hen visste vad 

som skulle ske, blivit varse om elevens och lärarens rättigheter, mina önskemål, ifall hen hade 
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några önskemål samt att läraren i fråga kunde fråga eleven ifall det var okej att jag 

observerade deras lektion. Jag var i båda observationerna helt öppen med avsikterna.  

5.4 Etiska riktlinjer   

Det finns vissa skrivna etiska krav på forskaren, dessa etiska krav kallas för 

individskyddskravet som det humanistiska - samhällsvetenskapliga forskningsrådet bestämt 

(HSFR, 2002). De grundläggande individskyddskravet kan sammanställas i fyra allmänna 

huvudkrav på forskningen. Dessa krav kallas informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Konfidentialitetskravet innebär att alla i en 

undersökning ska ges största möjliga konfidentialitet och deras personuppgifter ska bevaras 

på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem (HSFR, 2002, s.6-12).  

I min studie har jag döpt respektive lärare med lärare 1 och lärare 2 och respektive elev med 

just "elev". Deras namn och om det är man eller kvinna är helt oväsentligt för uppsatsen och 

går i linje med individskyddskravet. Jag talar heller inte om vart skolan där jag utförde 

observationerna samt intervjuerna ligger rent geografiskt. Alla inblandade är alltså totalt 

anonyma. När det gäller intervju eller observation, så skall forskaren bland annat informera 

om ansvarigas namn, arbetsplats, lärosäte, syfte, upplägg och till exempel över hur 

undersökningen ska behandlas (Hartman, 2003, s.128-129). Detta är också i enlighet med det 

första av huvudkraven, informationskravet. Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att 

själva bestämma över sin medverkan och får när dem vill avsluta (HSFR, 2002, s.7-12). I 

praktiken så skickade jag ut e-post med all information om uppsatsen, hur de kan få tag på 

mig, hur länge intervjun skulle tänkas pågå, ifall eleverna och lärarna samtycker att bli 

filmade och så vidare. Innan väl observationerna och intervjuerna skulle starta så informerade 

jag, än en gång, de delaktiga om deras rättigheter, deras anonymitet och allmänt påminde dem 

om vad uppsatsen handlade om och vad jag gjorde där.  

5.5 Verktyg vid datainsamling  

Både intervjuerna och observationerna spelades in på ljud via mobiltelefonen Detta efter att 

både lärarna och eleverna meddelat att de ej ville vara med på bild. Samtidigt som jag 

observerade och intervjuade så skrev jag även ner stödord i ett skrivblock. Under 

observationerna var jag dock extra tydlig med att försöka få med det som gjordes och sades, i 

den mån som det var möjligt. För att underlätta och precisera vad jag skulle observera samt 

för att smidigare kunna analysera resultatet, använde jag mig utav Linell & Gustavssons 
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analysenhet initiativ och respons (Linell & Gustavsson, 1987) samt Linells teori om 

kommunikativa projekt (Linell, 2009). Djupgående om dessa teorier går att läsa under Teori 

delen av denna uppsats.  

Varje gång läraren eller eleven kom med ett initiativ gjordes en markering i blocket. Kom 

eleven eller läraren sedan med ett nytt initiativ eller en respons på den föregåendes initiativ, 

verbalt eller i form av något annan kommunikativt drag, så antecknandes detta. Ibland sades 

inte mycket rent verbalt, men där fanns ändå en form av respons i form av att till exempel 

eleven spelade efter det som läraren förevisade eller inte gjorde något alls. 

Jag kategoriserade också de olika kommunikativa projekten som behandlades under lektionen. 

Först och främst visste jag på ett ungefär vad respektive lektion skulle handla om i det stora 

hela, som till exempel "improvisation". I början av lektionen/observationen kunde läraren till 

exempel fråga ifall eleven övat och vad eleven övat på. Eleven svarade och efter en kortare 

dialog så hade de kommit fram till vad som skulle behövas övas vidare på och vad som skulle 

behandlas därnäst under lektionen. Här kunde jag då anteckna det stora projektet i blocket, 

"improvisation", för att sedan göra subkategorier, som i detta fallet "övning". Därefter 

samtalade de en stund om övandet och diverse små projekt uppenbarade sig, som till exempel 

"timing" eller "svårighet med vänsterhanden".  

5.6 Bearbetning av resultat  

Med hjälp av Linell & Gustavssons (1987) kvalitativa analys av kommunikation samt Linells 

(2009) teori om kommunikativa projekt, kommunikativt ansvar och makt och ansvar i 

kommunikationen så kunde jag överskådligt kategorisera och se vem som gör, säger något 

och ifall någon typ av förståelse uppnåtts. Det första som gjordes, efter insamlandet av all 

data, var att transkribera intervjun och observationen i sin exakta form. Observationen delades 

sedan noggrannare upp i olika kategorier. De olika kategorierna kunde till exempel vara "vad 

har gjorts?", "varför?". Sedan färgades allt som respektive lärare sade i en färg, allt som 

respektive lärare gjorde i en annan färg, allt som eleven sade i en färg, allt som eleven gjorde i 

en annan och så vidare. När både eleven och läraren gjorde något tillsammans, till exempel 

spelade, så färgades detta också. Detta gjordes på ett ordbehandlingsprogram på datorn. 

Tillslut kunde jag se dels hur mycket (eller hur lite) läraren frågar, hur mycket läraren allmänt 

pratar, hur mycket eller lite eleven svarar eller kommer med nytt initiativ, när eleven eller 

läraren gör detta, ifall kommunikationen mellan båda parter går fram och tillbaka eller hur 

mycket verbal kommunikation där finns överhuvudtaget.  
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5.7 För och nackdelar med intervju och observation  

I de observationsstudier jag utförde så var jag närvarande i rummet, men skulle ändå vara helt 

obemärkt. Detta deltagandet kan, som tidigare nämnt, beskrivas som passivt (Esaiasson m.fl., 

2012, s.306). Dock kan man ställa sig frågan om hur pass obemärkt den passiva observatören 

är. Jag fanns ju ändå i rummet, inom synhåll för de som skulle observeras. Alla visste vad jag 

gjorde där samt att deltagarna förstod uppsatsens syfte och frågeställningar. Väl värt att tänka 

på är då att deltagarnas handlingar och ord på så vis till viss mån kan färgas av själva 

situationen och min närvaro. Samma dilemma gäller även vid själva intervjuerna. Här ligger 

styrkan i själva frågorna och hur dem ställs. Men för att få fram hur intervjupersoner upplever 

ting så det krävs således ett stort ansvar utav forskaren när det gäller utformningen av själva 

intervjufrågorna. Forskaren vill sträva efter att i bästa mån förstå världen som 

intervjupersonerna själva upplever den. Intervjufrågorna bör vara så pass korta och precisa 

som bara är möjligt, utan att för den skull inbjuda till korta och ytliga svar. En fråga bör vara 

en och inte två. Risken med för långa och komplicerade frågor är till exempel att den 

intervjuade kan glömma början av frågan innan intervjuaren kommit till frågans slut (Trost, 

2010, s.95-96). Vid en fråga under båda intervjuerna så uppstod det en längre tystnad ifrån de 

intervjuade. I och med tystnaden så tolkade jag att bägge lärare hade svårt att förstå frågan 

och kom därefter med ytterligare en följd fråga. Detta kan såklart ha påverkat de intervjuade 

och format deras svar enligt "min riktning". När man, enligt Trost (2010), försöker sträva efter 

att undvika tystnaden blir lätt de frågor man åstadkommer mer komplicerade och oklara 

(Trost, 2010, s.97). Hypotetiska följdfrågor kan lätt bli krångliga och obegripliga. Följdfrågor 

kan också leda till att man styr svaret in på sitt eget sätt att tänka. Detta innebär dock inte att 

hypotetiska frågor alltid skulle vara opassande. Dock bör man ha detta i åtanke och inte 

använda allt för många följdfrågor. Som alla andra frågor skall de vara konkreta, korta och 

koncisa samt enkelt formulerade (ibid., s.97-99). "Intervjuaren skall göra allt i sin makt för att 

följa den intervjuades föreställningsvärld och endast avleda om intervjun spårat ur och 

kommit in på ämnen som är helt irrelevanta för det intervjun är avsedd att ta upp" (Trost, 

2010, s.97). Jag var väl medveten om metodernas styrkor, men även om dess nackdelar. 

Fallgroparna och problem i att få fram objektiv data kan, som litteraturen ovan säger, ligga i 

utformningen av frågorna. Frågorna bearbetades väl för att vara så tydliga som det bara gick, 

de intervjuade fick tala till punkt och ta den tid de behövde för att svara på respektive fråga. 

Vid ett tillfälle ansåg jag som intervjuare att det kunde behövas konkretisera frågan med ett 

exempel, men konsekvenserna av detta hade jag i åtanke både underanalysen men även vid 
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tillfället då följdfrågan ställdes. En stark fördel med mina val av metoderna är att jag i arbetet 

använt mig av två olika metoder. Genom att observera lärarna så gav det mig en djupare och 

direkt insikt i lärarnas och elevernas kommunikativa akt, intervjuerna kompletterade sedan 

observationerna med lärarnas egna tankar och idéer. Detta är, anser jag, nödvändigt för att 

kunna besvara uppsatsens syfte och frågeställningar.        
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6. Resultat och analys   

För att underlätta för läsaren så kallas lärarna i min studie för lärare 1 (L1) och lärare 2 (L2). 

6.1 Återkoppling enligt lärarna 

Hur beskriver och definierar de verskamma lärarna i min studie begreppet återkoppling? I 

intervjuerna säger båda lärarna uttalat att de arbetar med återkoppling i sin undervisning, hela 

tiden. Återkoppling är för dem inget nytt och bägge lärarna använder sig utav begrepp som 

"formativ bedömning" mer än ett par gånger. Lärare 2 svarade bland annat på frågan om 

feedback: "Det handlar ju om respons, tänker jag. I grunden handlar det om respons på det 

eleven säger, men att undervisa handlar ju om att hålla på med återkoppling hela tiden" (L2). 

Lärare 1 svarade dels: "Återkoppling är dels för att befästa en viss kunskap. Till exempel, titta 

här, kommer du ihåg att detta var tonen G?" (L1). Återkoppla och uppmana eleven till att ge 

feedback och respons är alltså något som båda lärare säger att de aktivt gör. Återkoppling är 

för dem en naturlig del i all undervisning. De båda intervjuade utryckte att återkoppling är 

jätteviktigt, dels för genom återkopplingen locka fram respons hos eleven men också för att 

befästa en viss kunskap. 

När sker återkopplingen (i tid)?  

Återkopplingen som de intervjuade lärarna ger sker alltid under själva lektionen. Lärarna i 

detta fallet e-postade sällan eleverna (förutom rent praktiska ting som om lektioner ställs in 

eller tider ändras). Där de arbetade fanns heller ingen slags webbaserad elevportal, där de till 

exempel gick in och skrev några kortare rader om elevens prestation eller gav feedback på 

något moment. All feedback sker enligt lärarna under lektionen. Lärare 2 sade bland annat , 

"Om det handlar om någon form av kritik så tycker jag att man bör undvika e-post för att det 

så lätt kan missuppfattas" (L2). Lärare 1 sade, "Återkopplingen sker alltid här och nu, under 

lektionstid. Jag mailar aldrig eleverna" (L1). Återkopplingen sker alltså enligt lärarna i 

rummet där och då. 

Vad uppfattas enligt lärarna som svårt när det gäller återkoppling?  

I frågan om det finns något som lärarna uppfattar som svårt när det gäller återkoppling till 

eleverna så var svaren inte självklara. Bägge intervjuade fick tänka till ett bra tag innan de 

svarade. Jag själv kom med kortare inflikningar för att försöka locka fram svar. Till exempel 
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frågade jag ifall det var något i den konstnärliga delen av undervisningen som kunde upplevas 

som svår att ge återkoppling på. Lärare 1 svarade tillslut bland annat: 

Är det en elev som till exempel har någon bokstavskombination eller något annat hinder, 

vilket som helst, som gör att eleven inte övar eller saknar motivation, då är det väldigt svårt 

att hålla uppe något som är konstruktivt. Har du en termin med en elev som aldrig övar, då 

är det lätt att hamna i repeat (L1).  

Lärare 1 uttryckte sammanfattningsvis att det är svårt att få till någon konstruktiv feedback 

och att det är svårt att ge någon värdefull återkoppling om eleven av olika anledningar inte 

kan öva eller vill öva. Finns där ingen styrfart så upplever L1 att det är svårt att få till något 

konstruktivt alls.  

Lärare 2 svarade att hen upplever att det kan vara svårt att formulera sig verbalt i sin 

feedback, på ett sätt så att eleven inte tar budskapet negativt. En annan aspekt som kan vara 

svår, enligt L2, är också att påstå något som inte stämmer enligt eleven: 

Säger man typ, det svänger inte? Då kanske man tar förgivet att eleven skall förstå. Det kan 

vara svårt att formulera sig så att eleven inte tar det negativt. Då är det bättre att kanske 

fråga eleven hur det känns. Så, att formulera sig i de termerna, märker du att? Hur känns 

det? Vad tror du? Medvetengöra eleven över hur hen spelar och vad som händer (L2). 

Sammanfattningsvis så anser Lärare 2 att det kan vara svårt att verbalt formulera sig och 

precisera sig i sin återkoppling, så att den når fram men också så att informationen i 

återkopplingen inte uppfattas som negativ. Lärare 2 sade bland annat:  

Det handlar om att ställa frågor så man med frågornas svar förstår ifall eleven förstått, alltså 

medvetengöra eleven över hur hen spelar och vad som händer. Men det kan vara mycket 

svårt! Då måste man vara medveten över det själv, vad man säger och hur man gör...detta 

måste man också ge vidare till eleven så hen blir medveten över vad hen gör eller inte gör 

(L2).   

Hur mycket respons anser lärarna att de får ifrån eleverna? 

När jag ställde frågan hur mycket respons de intervjuade lärarna anser att de får ifrån eleverna 

och hur mycket eleverna själva återkopplar över sina moment eller momentet i helhet, så var 

båda svaren (summerat) lite (L1, L2). Lärarna själva anser att elever överlag har mycket svårt 

att själva ge någon verbal respons överhuvudtaget. L2 sade bland annat: 
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Vissa elever får man ibland dra ur responsen för de vill typ inte avslöja något. Till exempel, 

har du övat? Då kan man ofta märka att eleverna glider undan. Då kan man antingen sätta 

hårt mot hårt, men det vill man ju inte göra för eleven kanske får dåligt samvete och det blir 

dålig stämning. Frågan är hur man kan få eleven att bli inspirerad och öva? Det kan vara en 

ganska svår nöt att knäcka alltså (L2). 

L2 menar fortsättningsvis att eleverna har svårt att komma med egna initiativ och respons 

över deras egna övande, deras egna insats, vad som låter bra eller vad som till exempel låter 

mindre bra. När jag frågade L1 hur mycket respons hen får ifrån eleverna så var svaret: 

Det tycker jag de har svårt med. Generellt sett så gäller detta alla elever. Elever med 

betygspress eller inte...alla elever helt enkelt. Man måste som lärare hela tiden ha en 

uppmärksamhet, som att man hela tiden kollar ifall eleven fattat! (L1). 

Båda lärare anser alltså att eleverna överlag har svårt att analysera och reflektera över sitt 

egna spel, egna övande och vad som sker. Även om lärarna kan se att eleven inte vill något 

eller har svårt för något, så har eleverna svårigheter med att komma med någon feedback över 

varför eller idéer om förbättring. Detta gäller framförallt i verbal form.   

6.2 Initiativens form och fördelning i återkopplingen   

Initiativ och respons 

Utifrån observationerna och med hjälp av Linell & Gustavssons analysenhet initiativ och 

respons (Linell & Gustavsson, 1987, Linell, 2009) så syns där, rent kvantitativt och 

översiktligt, se att det oftast är lärarna som avslutar kommunikativa projekt, kommer med nya 

initiativ och oftast ger respons. Då läraren säger något så har jag i bearbetningen av 

observationerna markerat hens uttalanden med röd färg. Denna röda färg dominerar rent 

kvantitativt båda observationerna. Elevernas verbala respons samt elevernas verbala initiativ 

på lärarna var i båda observationerna väldigt korta. Detta behöver dock inte tyda på att 

eleverna ej förstått eller att eleverna ej ger någon respons överhuvudtaget på lärarens 

uppmaningar, frågor eller initiativ. Från eleverna förekommer istället andra kommunikativa 

drag, oftast i form av klingande respons, så som svar ifrån respektive instrument. Ett utdrag 

och exempel som visar på detta ser ut som följande (den kursiva texten är mina egna ord över 

observerandet då något sker, som till exempel när både elever och lärare spelar tillsammans): 

L2: "Vi pausar lite där...om du spelar med händerna en gång, hur låter det då?" 

Läraren räknar in. 

L2: "Ett, två, tre, fyra". 
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Både eleven och läraren spelar tillsammans. Samtidigt som de båda spelar, ger läraren 

feedback över vad som sker. 

L2: "Just det, få fram accenten med virveln, kan du lägga på rimshot?" (ett speciellt slag med 

trumpinnen på virveltrumman). 

De båda spelar, eleven säger inget men svarar genom att spela rimshot - slag på virveln. 

Läraren lyssnar och kommer med ytterligare feedback över elevens spel. 

L2: "Mitten på virveln...". 

Eleven: "Såhär?" 

Eleven spelar vidare och prövar det läraren uppmanade till. 

L2: "Just det!" 

De båda fortsätter att spela och på så vis öva tillsammans. Under tiden kommer läraren med 

kortare inflikningar (feedback). 

L2: "Just så!".  

De båda fortsätter att spela, eleven kollar samtidigt på läraren och försöker spela som hen. 

L2: "Fortsätt, bra...". 

Båda spelar.  

Här syns det alltså att eleven förstått lärarens initiativ och svarar läraren genom att spela. Där 

förekommer dock, än en gång, inte mycket verbal respons ifrån eleven. L2 är den som sköter 

pratet samt kommer med nya uppmaningar och initiativ. Liknande exempel går att se och tyda 

ifrån den andra observationen. Denna lektion och kommunikativa projekt handlar om att 

eleven skall försöka hitta en smidig fingersättning vid spel av skalor på sitt instrument. Här är 

det än en gång läraren som kommer med majoriteten av initiativen och eleven kommer i sin 

tur med respons ifrån instrumentet). 

Både eleven och läraren spelar låten tillsammans. De spelar och tar om olika partier för att 

försöka hitta rätt fingersättning. Läraren inflikar och påpekar. 

L1: "Kom ihåg, ej lös sträng där!" 

Eleven tittar, säger inget men spelar, således svarar, på lärarens respons. De båda fortsätter 

att spela tillsammans. 

L1: "Rätt, precis så!".  

Alltså kan under bägge observationerna se att eleverna, när de spelar tillsammans med läraren, 

oftast kommer med någon form respons. Denna respons är (inte alltid, som vi kommer se 
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längre fram) oftast i form av spel ifrån respektive instrument. Det kommunikativa draget som 

eleven gör i kommunikationen är således alltså inte överlag språkligt kodat.  

Minimal respons 

Vid många tillfällen var responsen från eleverna i de olika kommunikativa projekten, som 

tidigare nämnt, mycket korta. Det kunde till exempel vara i form av ett verbalt "ja". Att en 

viss förståelse uppnåtts kan dock, som i exemplen ovan, synas med hjälp av Linell & 

Gustavssons analysenhet initiativ och respons (Linell & Gustavsson, 1987). De båda 

observationerna ger en antydan om att minst tre drag och fyra villkor i konversationen ofta 

uppnåtts, även om det där oftast består av minimala kommunikativa interaktioner ifrån 

eleverna.  

Ur exemplet nedan kan vi se att de fyra villkoren i kommunikationen uppfylls och att minst 

tre drag i kommunikationen gjorts. Det stora kommunikativa projektet handlade här om att 

spela en viss rytm på trummorna. Längst vägen har det stora huvudsakliga kommunikativa 

projektet delats in i mindre små projekt för att lättare (om alls) kunna nå projektets slutmål, 

det vill säga att spela den noterade rytmen på trummorna.  

L2: "Så, okej! Det är lätt att man stressar i sitt andra slag, det är vi medvetna om...sen är det 

att man får till den här hi-haten. Ska vi lägga på virveln också?" 

Eleven: "Yes". 

Båda spelar. Eleven stannar efter ett litet tag upp, tittar upp mot taket, lyssnar och säger... 

Eleven: "Ja...". 

L2: "Kände du var det sitter liksom, eller?" 

Eleven: "Ja..."  

Här går det att se, men framförallt genom elevens spel höra, att eleven uppfattar L2's 

kommunikativa akt, det vill säga, "att inte stressa med sitt andra slag". Eleven inser vad L2 

förmodligen menar (vilket sorts kommunikativt projekt det handlar om och hur "att inte 

stressa med sitt andra slag", inom ramen för detta projekt, skall tolkas). Eleven tar sedan 

ställning och visar (spelar) därefter sin uppfattning över vad L2 sagt. Eleven värderar alltså 

L2's initiativ och konsekvenser. Eleven kommer här sedan inte med något eget och nytt 

initiativ. Dock finns det, enligt Linell & Gustavsson (1987) ett allmänt socialt tryck på att (i 

detta fall) eleven åtminstone ger en såkallad minmal respons. L2 har då chansen att visa ifall 

elevens svar (spelande) någorlunda i det stora hela överensstämmer med det hen sagt och 
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överensstämmer om ämnet, "att inte stressa med sitt andra slag", i fråga. En viss förståelse 

ifrån bägge parter i kommunikationen kan alltså antydas.  

Ett annat exempel är ifrån den andra observationen. Här finns indikationer på att en djupare 

förståelse har nåtts, de inblandande i kommunikationen gör mer drag (kommunikativa 

åtgärder) och eleven kommer med ett eget initiativ (det fjäre villkoret i kommunikationen) 

innan nästa kommunikativa projekt inleds. Det stora kommunikativa projektet handlade i 

detta fall om att spela skalor över ackord. För att nå slutmålet hade diverse olika projekt 

inletts och nu diskuterades fingersättning.  

L1: "Vi har inte gått igenom fingersättning. När man får hem en not får man själv hitta det 

som känns bäst". 

Eleven: "Ah jo, jag vet". 

L1 spelar och visar olika fingersättningar och skalboxar. 

L1: "Jag ligger kvar här, kolla". 

Läraren spelar. Eleven lyssnar, tittar och spelar efter. 

Eleven: "Ah, jo". 

Eleven märker efter spelande på basen och genom att titta på noterna att något inte stämmer, 

varav hen avbryter... 

Eleven: "Men här? Här skall det vara ett b förtecken? Det låter skumt som fasen". 

L1: "Ja! Du har helt rätt. Mitt fel, det är ett skrivfel".  

Här gav eleven inte bara ett kort respons på läraren, utan eleven gjorde ytterligare ett drag i 

den kommunikativa aktiviteten, kom med ett nytt och eget initiativ ("Men här? Här skall det 

vara ett b förtecken?"). Som Linell & Gustavsson skriver så utvecklas i många fall inte 

dialogen till detta läge (Linell et al., 1987, s.7-10). Så visade sig det även vara i de två 

observationerna jag utförde.   

Det asymmetriska klassrummet  

Oftast var det lärarna som avbröt kommunikativa projekt (ibland även hela ämnen), påbörjade 

nya projekt och kom med nya initiativ i den sociala aktiviteten. Detta är, som Linell & 

Gustavsson skriver, inte så märkligt eller uppseendeväckande i sig. Läraren är den som 

besitter mest kompetens i ämnet och den som således har mest makt och bär mest ansvar 

(Linell et al., 1987, s.10-12). För att eleven skall lära sig något nytt så måste lärare bland 

annat tillföra något som eleven inte redan kan. I skolan är oftast dialoger asymmetriska ur 
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dominanssynpunkt, det vill säga den ena parten (läraren) i samtalet dominerar över den andra 

(eleven) i form av exempelvis status, auktoritet eller personlighetstyp. Det kan då vara att den 

"starka", mera dominanta aktören, anknyter och lyssnar mera på sina egna repliker och kanske 

helt ignorerar den andres (ibid., s.10-12). Detta märktes, mer eller mindre ofta, vid ett par 

tillfällen under båda observationerna. Ett exempel var under en observation då läraren skulle 

förevisa i improviserande. Läraren tog initiativet att improvisera och spelade några rundor 

solo för eleven. Därefter avslutade läraren spel - sessionen och förklarade för eleven hur hen 

kunde tänka kring improvisation och vad hen just gjorde över respektive ackord, alltså en 

tillbakablick över momenten som just skett. Utan att direkt ställa frågor som eleven kunde 

svara så valde läraren därefter att gå vidare till nästa moment (kommunikativa projekt), i 

lektionen. Eleven satt under tiden tyst och observerade vad läraren gjorde och sade.  

Trots asymmetrin i kommunikationen från exemplet ovan så var dock oftast bägge lärarna i 

min studie begärande i sina starka initiativ. Till skillnad mot ett svagt initiativtagande, där 

den som kommer med ett initiativet inte lämnar något utrymme till fortsatt dialog eller 

respons, så är ett starkt initiativ ett initiativtagande som omfattar en eller flera ledande frågor 

där initiativtagaren nästan begär någon form av respons (Linell & Gustavsson, 1987, s.21-23). 

Majoriteten av initiativen var i form av frågor eller påbörjanden av klingande musikaliska 

fraser som eleven skulle avsluta. Dessa initiativtaganden kallar Linnell & Gustavsson för 

"lucklämning", vilket innebär att den yttrande avsiktligt säger ett ofullständigt yttrande, 

klingande eller verbalt (ibid., s.32-36). Ett exempel på "lucklämning" och ett starkt initiativ är 

till exempel ifrån den andra observationen.  

Efter en stunds övande på en viss rytm avbryter L2, varav hen frågar eleven...  

L2: "Märker du några svårigheter i kompet?". 

Eleven svarar lite frågande... 

Eleven: "Något är klurigt med högerhanden i själva kompet". 

Läraren, som verkar ha förstått problemet, preciserar sin fråga och frågar istället. 

L2: "Tänker du på något specifikt, timingen med den handen, eller något? Är det något som 

känns svårt, kanske att man ö...". 

Eleven: "Ja, man ökar lite". 

L2: "Precis, det blir lätt man ökar där". 

Eleven utökar därefter också sitt svar och säger... 

Eleven: "Det känns ovant eftersom det ligger så konstigt, andra och tredje slaget. Det är väl 

därför lätt att man ökar lite". 
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Lärare 2 ger därefter respons på vad eleven just sagt och menar på att det är precis det som 

är själva svårigheten i kompet och det som eleven måste öva vidare på.  

Ur exemplet ovan går det att se att läraren (som många lärare vanligen använder sig utav) 

använder sig utav lucklämning (Linell & Gustavsson, 1987) och kommer med ett starkt 

initiativ (ibid., 1987), där initiativet i sig begär ett svar och viss respons hos eleven.   

6.3 Återkopplingens innehåll 

Vart är jag på väg?  

För att återkoppling skall vara effektiv för elevens lärande så behöver den vara kopplad till en 

kontext, uppgiften (Hattie & Timperley, 2007). Under observationerna så var nästan all 

återkoppling från lärarna direkt var kopplat till en uppgift eller moment. Eleverna delgavs 

tidigt, oftast i början på lektionen, vad momentet, målet och själva lektionen skulle handla 

om. Lärarna sade också att eleverna är väl medvetna om betyg och dess kriterier.  

Många gånger styckades slutmålet, till exempel att "Att inte bara spela en låt efter noter, alltså 

att se relationen till harmonik" (L1), upp i mindre del processer. Oftast för att läraren märkte 

att något var svårt för eleven, men framförallt för att vissa saker var tvunget att bearbetas för 

att eleven skulle kunna komma förbi och vidare överhuvudtaget. Innehållet i återkopplingen 

kunde till exempel handla om fingersättning vid spel av skalor, hur lillfingret kunde utnyttjas 

för att inte maximera snabbheten, varför den skalan passar till det ackordet och så vidare. 

Feedback på denna nivå kallas, enligt Hattie & Timperley (2007) för produktnivå. Detta är en 

nivå som gör skillnad för elevers lärande och besvarar en av formativa bedömningens tre 

huvudfrågor, nämligen "Vart är jag på väg?" (vad är målet/målen).  

Hur går det?   

Många gånger i lärarnas samtal med respektive elev så gav de strategier, tips och tricks över 

vad respektive elev kan, bör eller skall göra för att nå eller komma närmare målet. Som i 

exemplet ovan, fingersättning, så kunde läraren till exempel tala om och visa för eleven att 

lillfingret är viktigt för att sedan kunna använda den tonen i skalan vid en snabbare hastighet. 

Lärarna började också bägge lektionerna med tillbakablick över vad de gjort tidigare lektioner 

samt hur det gått för eleven i hens övande. Frågor som ställdes till eleven kunde vara "Hur har 

det gått?", "Är det något som du undrar över?", "Har du lyssnat på solot?" och så vidare. 

L2 sade till exempel: "Jag brukar, om det finns något utrymme eller andningsuppehåll i 
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lektionen, återkoppla. Det vill säga gå tillbaka till vad vi gjorde alldeles innan. En recap kan 

man säga att det är" (L2). En "recap" över vad eleven gjort kan således ses som en strategi 

ifrån läraren för att få kunskap om vad som ligger bakom elevens prestationer. Genom att 

läraren får indikationer över vad som gått bra, gått mindre bra, eller genom att läraren 

överhuvudtaget får information över elevens prestationer, så kan läraren därav också lättare 

göra eleven mera medveten över vad som ligger bakom elevens kunnande, vart de ligger, vad 

de bör göra och vart de bör nå. Som Balan & Jönsson skriver så kan det vara svårt att se eller 

få tillgång till denna information direkt, men genom att försöka få information och kunskap 

över vad som ligger bakom elevers prestationer så kan läraren därefter göra själva lärandet 

mera synligt (Balan & Jönsson, 2014). Feedback på denna nivå kan man kalla för processnivå 

och besvarar således den tredje huvudfrågan i en kvalitativ återkoppling, "Hur går det?" (hur 

går det i progressionen mot målet) (Hattie & Timperley, 2007). Det kan handla om att ge 

återkoppling och information över hur eleven kan hitta olika strategier, hur eleven kan 

effektivisera dessa strategier och till exempel hur eleven kan söka eller finna hjälp för att nå 

målet (ibid., s. 90-92). Feedback på denna nivå och på process nivån går, som jag märkt under 

observationerna, mycket in i varandra.  

Vart skall jag härnäst? 

Båda lärarna började sina lektioner med att göra en tillbakablick över vad de gjorde lektionen 

innan, frågade respektive elev hur det har gått när det gäller deras uppgift, samt att de 

informerade eleverna vad som skulle bearbetas under den aktuella lektionen. Under själva 

lektionerna så kom lärarnas feedback oftast under tiden eleven och läraren arbetade med något 

moment. Då och då, där det behövdes, så kunde läraren avbryta eleven för att förevisa och 

förklara. Informationen i återkopplingen var oftast direkt kopplad till momenten eller 

uppgiften (kontexten). Såg en av lärarna att hens elev till exempel inte använde handen på ett 

smidigt sätt vad gäller teknik, så kunde läraren alltså avbryta spelandet och ge eleven 

feedback över hur eleven kunde använda högerhanden smidigare. Ibland, där det till exempel 

fanns andrum eller innan lärarna skulle gå vidare till nästa moment i lektionen, så stannade de 

även upp och gjorde en "recap" (tillbakablick) över vad de just gjort. Bägge lektionerna 

avslutades också med en tillbakablick och en summerad återkoppling över vad eleven skulle 

öva på, vad som till exempel kunde vara knepigt och vad som skulle ske nästkommande 

lektion. Detta ger en antydan att återkopplingen stämmer överens och svarar på Hattie & 

Timperleys tredje huvudfråga, nämligen "vad måste göras för att progressera och nå målet 

bättre" (Hattie & Timperley, 2007).  
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Musikens suddiga språk   

Vi lånar ofta meningar och uttryck av varandra i någon specifik situation eller kulturell 

tradition (som till exempel mellan musiker i en ensemble) som vi sedan sätter i ord (Linell, 

2009, s.76-77). Varje skolämne har ofta sitt egna språk och egna kriterier. Vi lär oss, mer eller 

mindre, att använda oss av språk. Via språket kan vi sedan sätta namn på ting, känslor eller till 

exempel personer (ibid., s.76-77). Vissa ämnen, med sina kriterier och sitt språk, kan vara 

suddigare än andra. Det krävs först och främst en professionell person som kan tyda och klara 

av att tala, spela, tolka, men framförallt att lära ut språket och ämnet med dess kriterier. 

Musik är definitivt ett komplext ämne vars uppgifter ofta innebär att eleven aktivt måste 

integrera egna idéer och kunskaper över hur de kan komma med nyanserade och mera utförlig 

respons och gensvar i någon form (Sadler, 1989). Vad gör en låt bra? Vad är "ett personligt, 

konstnärligt uttryck"? Vad menas med "timing" eller ord som "rimshot"? Dessa ord och 

begrepp kan vara svårtolkade och något som musiklärare kan ställas inför varje dag, dels för 

att de skall bedömas ur betygskriterier men också för att de helt enkelt finns med i musikens 

vokabulär.  

Många delar av en prestation kan bedömas objektivt, men många gånger är de flesta relevanta 

och viktiga grunderna för bedömningen suddiga (Sadler, 1989). Ett suddigt kriterium kan vara 

väldigt abstrakt. Denna abstrakta feedback och dessa suddiga begrepp blir synligt och mera 

precist när den kopplas till en konkret kontext. För att eleven skall förstå meningen med ett 

suddigt kriterium, som till exempel "mer häng på virveln" (L2), så krävs det ett kunnande och 

att läraren har förtrogenhet inom det eller de områden och kontexter som prestationen är en 

del av. Samtidigt måste eleven delges detta kriterium. Då de suddiga kriterierna är 

kontextberoende kan man aldrig i förväg avgöra vilka bedömningsgrunder som kommer att 

vara mer eller mindre relevant. Den kompetenta läraren som bedömer måste alltså själv 

avgöra vad som är relevant eller icke beroende på kontext (Sadler, 1989). När L2 bad eleven 

bad eleven att ha "mer häng" i sitt spel, så gjorde hen då bedömningen att eleven låg aningen 

före i själva svänget. För att eleven skulle nå målet, så bearbetades olika rytmer i olika tempo 

där läraren förevisade genom att spela olika komp och rent teoretiskt förklara vad som skedde. 

Liknande situation syntes även se i den andra observationen. Vid ett skede i lektionen skulle 

läraren försöka förklara hur hen genreenligt improviserade ett solo över en ackordsrunda 

(harmonik). Under momentet användes ord som "bend", "slide" och "legato". Läraren 

förevisade, alltså spelade, och förklarande sedan mera ingående och teoretiskt vad hen gjorde. 

För att kunna komma med fler exempel än den ackordsrundan som stod nedskriven i 
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partituren så spelade även läraren med till olika backtracks (förinspelade musikbakgrunder), 

så att eleven skulle få en ännu större förståelse för genren samt hur det kan låta. Båda lärarna 

gjorde där och då beslutet att använda sig utav just de orden, metoderna och 

tillvägagångssätten i förhållande till kontexten för att nå eleven. Eleven blev således varse om 

vad "häng" betyder och till exempel hur ett "jazzigare" solo kan låta. En av tankarna inom 

dialogismen är, som tidigare nämnt, kontextualisering. En individ kan inte förstå en diskurs 

om den inte är kopplad till en relevant kontext, samtidigt som kontexten inte skulle vara som 

den vore utan själva kommunikationen. Kontexten är alltså en integrerad del av alla 

kommunikation. Ord kan betyda många olika saker och ha olika stor vikt. Orden får sin 

innebörd först i den situerade kontexten där och då (Linell, 2009). Att som lärare välja "rätt" 

ord, lära eleven förstå "språket" och vara flexibel i sina tillvägagångssätt, metoder och sätt att 

bedöma i förhållande till kontexten är alltså av stor betydelse.   

Motivationen i återkopplingen 

Många gånger under observationerna kunde jag se och höra att lärarna "pushade" eleverna på 

ett sätt så att de försökte få eleverna mera engagerad i själva uppgiften. Näst intill i varje 

moment där eleven skulle spela, vare sig det var själv eller tillsammans med läraren, så 

motiverade och gav lärarna feedback som innehöll ord som "Bra!", "Kanon!" eller till 

exempel "Ja, helt rätt!". Denna nivå av återkoppling kallas enligt Hattie & Timperley för 

självreglerings nivån och handlar, som bekant, om att förstärka elevens självförtroende och få 

eleven mera självdisciplinerad (Hattie & Timperley, 2007). När jag allmänt diskuterade 

återkoppling och feedback med lärarna, dels direkt kopplat till intervjufrågorna men också när 

intervjun var slut, så kom ofta ordet "motivation" och "övande" upp som en viktig och en 

aning problematisk faktor. På frågan ifall Lärare 2 anser att hen får mycket respons ifrån 

eleverna, så svarade hen att lärare ibland måste dra ur responsen ifrån eleverna. L2 sade 

fortsättningsvis: "Frågan är hur man kan få eleven att bli inspirerad och öva? Det kan vara en 

ganska svår nöt att knäcka" (L2). L2 förklarade också att det kan vara svårt att formulera sig 

"rätt" och veta vad man skall säga i återkopplingen, "så att inte eleven tar det negativt" (L2).  

Lärare 1 utryckte sig också i meningar och ord som kan kopplas till motivation. Hen tyckte 

det är svårt att ge återkoppling till elever som saknar motivation (inte vill eller kan öva). L1 

sade till exempel: "Är det en elev som, låt oss säga, har någon bokstavskombination eller 

något hinder, vilket som helst, som gör att eleven inte övar eller saknar motivation, då är det 

väldigt svårt att hålla uppe något som är konstruktivt" (L1). Hur man som pedagog på bästa 
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sätt skall motivera eleverna är en forskning i sig och något denna uppsats inte försöker ta reda 

på. Ifall eleven sedan har något fysiskt eller psykiskt hinder som gör att hen inte kan öva, så 

kan det, som även går att tyda ifrån en av de intervjuade lärarna, vara ännu mera 

problematiskt. Men motivation är en viktig aspekt i återkopplingen. Vissa behöver mindre 

feedback och motivation, andra behöver mera. Detta är extra tydligt på självregelringsnivån. 

Mindre effektiva och inte lika självgående elever kan ha ytterst få strategier och självreglering 

för att nå målet och behöver då extra mycket återkoppling på denna nivå från läraren (Hattie 

& Timperley, 2007).  

Det kan vara en hårfin linje mellan att hylla och berömma eleven kontra att motivera och 

"pusha" eleven. Återkoppling på nivå fyra, personlighets nivån, handlar om att just hylla 

eleven. Denna typ av återkoppling menar Hattie & Timperley är väldigt ineffektiv. Fokus här 

ligger dock mera på personen i fråga, "vad duktig du är", istället för att eleven får information 

över vad hen skall göra (Hattie & Timperley, 2007). Jag anser dock att ifall eleven kommer 

förbi något hinder och på så viss ha uppnått en större förståelse, så skadar det inte att ge 

eleven beröm. Dock måste berömmen, "hyllningen", följas upp av någon sorts återkoppling 

som gör att eleven verkligen förstår och på något sätt kan förklara vad hen gjort. 

Informationen i återkopplingen efter berömmet bör alltså handla om ifall eleven vet varför 

hen gjort något bra eller frågor som till exempel handlar om hur eleven gjort för att ha nå 

resultatet. Lärarna som jag observerade var väldigt måna om att fråga eleven hur saker och 

ting lät eller kändes. Sällan sade de ord som till exempel "Bra!" utan att följa upp ordet med 

någon konkret feedback.   

6.4 Summering  

De intervjuade lärarna egna definition av ordet återkoppling överstämmer till stor del med det 

forskningsunderlag som denna uppsats har med om just återkoppling. 

Återkopplingen skedde alltid i klassrummet där och då under lektionstid. Det var ytterst sällan 

som lärarna exempelvis e-postade eleven, såvida det inte handlade om praktiska ting som till 

exempel lektionsändringar och så vidare.  

Svårigheter med att återkoppla, enligt de intervjuade, handlade bland annat om att precisera 

sig i sin återkoppling, speciellt då eleven av olika anledningar kunde sakna motivation och 

inte övade. När lektionen saknar styrfart kunde det därav vara svårt att ge någon konstruktiv 

kritik och tips på förbättring överhuvudtaget. Detta var, enligt lärarna, många gånger ett 

förekommande problem. En annan svårighet, något som även syntes under observationerna, 
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var att lärarna sade sig ha svårigheter med att nå dialog med eleverna. Eleverna kom oftast 

med minimal verbal respons och kom sällan med egna initiativ. Initiativen var dock inte 

frånvarande, modaliteten på initiativen i kommunikationen bestod mestadels av klingande 

spel ifrån gitarr och bas. Problemet, som lärarna utryckte det, med att elever ytterst sällan kom 

med mera nyanserade svar och att elever många gånger har svårigheter med att diskutera vad 

eller till exempel varför, är något som enligt de intervjuade existerade i alla betygskrävande 

kurser. 

Med hjälp av Hattie & Timperelys forskning om återkoppling (Hattie & Timperely, 2007) 

kunde jag under observationerna se att lärarna återkopplade på alla fyra nivåer och försökte 

besvara återkopplingens tre huvudfrågor. Där gavs återkoppling på produktnivå, processnivå, 

till viss mån personlignivå och på självregleringsnivå. Lärarna ignorerade inte det 

problematiska faktum att eleverna ej själva kom med desto mera verbal respons eller att de 

hade svårigheter i att reflektera Men lärarnas strävan efter gensvar, någon form av respons 

och att eleven själv skulle förstå och förmå vad hen gjorde fanns hela tiden där. Även om det i 

observationerna visade sig att informationen i återkopplingen oftast var kopplad till uppgiften 

eller produkten, så upplevde de ändå svårigheter i att verbalt formulera sig "rätt" (L1,L2). Det 

fanns en viss rädsla över att ge negativ kritik och "säga saker fel" (L1,L2) som därmed, enligt 

lärarna, kunde göra att eleverna tappar motivationen. Motivation var, än en gång, något som 

lärarna ansåg viktigt och många gånger fattades hos elever i allmänhet. Motivation kan alltså 

kopplas till självregleringsnivån och handlar, som bekant, om att förstärka elevens 

självförtroende och få eleven mera självgående och självdisciplinerad (Hattie & Timperley, 

2007). 



  
 

46 
 

7. Slutord och förslag på vidare forskning  

Att ge en kvalitativ formativ återkoppling och arbeta med formativ bedömning är lättare sagt 

än gjort. Inledningsvis ställde jag mig själv frågan ifall det var någon större skillnad på att ge 

återkoppling till 20 elever fördelat över en lektion på 30-40 minuter, gentemot att ge 

återkoppling till 10 elever fördelat över lika många antal timmar. Ett kanske inte så 

förvånande svar är "ja, det är stor skillnad". Dock är det ju ett faktum att alla elever skall få 

feedback över deras prestation, arbete och utveckling.  

Eleverna svarade, som tidigare nämnt, väldigt sällan verbalt på lärarnas initiativ. Dock så 

kunde jag se en antydan på att lärarna ändå nått fram till eleverna, framförallt genom att 

eleverna ofta svarade på lärarens återkoppling och initiativ genom att spela. Jag kan dock inte 

vara helt säker på att de observerade eleverna verkligen tog till sig den återkoppling de fick på 

ett djupare plan. Genom observationerna kunde jag inte se eller höra att eleverna reflekterade 

över deras egna förmågor, kvalitéer eller över vad som skedde där och då. De talade ju icke 

om detta. Förstod eleverna hur de kunde använda sig av lärarens återkoppling längre fram i 

sitt övande och på egen hand? Härmade eleverna oftast bara det respektive lärare gjorde eller 

sade? Detta väcker då frågor om läraren i fråga verkligen vet ifall hen nått fram till eleverna, 

med tanke på den lilla verbala återkoppling lärarna i dessa fall får tillbaka. Eleven kan och bör 

inte komma undan deras egna verbala återkopplingen och deras verbala reflekterande. Dels 

måste läraren se till att eleven återkopplar och reflektera över sitt egna arbete för att läraren i 

fråga lättare och tydligare (om alls) skall kunna få information över vad eleven behöver och 

vart eleven befinner sig. Sen är diskussion, analys och reflektion något som står skrivet i 

betygskriterierna för kurserna InSå 1, 2 och 3 (Skolverket, 2011b).  

Motivation var också ett förekommande ord och en förekommande faktor som lärarna 

diskuterade. Brist på motivation och allt för lite övande var enligt lärarna en stor anledning till 

att eleverna hade svårt att komma med egen återkoppling över deras egna arbete och/eller 

process. Detta kan vara intressant att titta vidare på i en annan forskning, ser det ut såhär i 

andra ämnen? Många elever är ju omotiverade, mer eller mindre bra på att göra sina hemläxor 

och många har ju idag någon diagnos eller annat hinder som gör att de inte kan öva och/eller 

därmed saknar motivation. Krävs det andra metoder och verktyg för att nå dessa omotiverade 

elever eller ligger styrkan och lösningen i själva informationen i återkopplingen? Jag tror att 

en extra lyhördhet över vad som verkligen sägs och informeras i själva återkopplingen är 

ytterst viktig. Där finns, som uppsatsen visar, olika metoder och tillvägagångssätt att ge 
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återkoppling. Vissa bättre, andra sämre. Dock ställer ju en formativ bedömning och ett 

formativt arbetssätt ett större krav på läraren. För att veta att återkopplingen verkligen nått 

fram till eleverna och att för att få eleverna lyhörda, mera självgående och reflekterade över 

deras egna prestationer, så krävs det att man som lärare ställer frågor så man med frågornas 

svar förstår ifall eleven förstått. I ett klassrum med ca. 25 elever kan detta verka väldigt svårt 

och krävande. Därför anser jag att forskningar om återkoppling och uppsatser som denna är 

viktigt för pedagoger.  

Denna uppsats fokuserar mer på lärarnas perspektiv och hur de resonerar samt arbetar med 

återkoppling. Jag valde att försöka se på återkoppling på ett så nära, tydligt och intimt sätt 

som möjligt, nämligen genom att observera interaktionen och kommunikationen mellan en 

lärare och en elev. En ytterst intressant undersökning skulle vara att titta på hur lärare och 

elever arbetar med formativ återkoppling och bedömning i större klasser. 

Ytterligare och slutligen skulle ett förslag på vidare forskning vara att intervjua både elever 

och lärare, för att därifrån försöka få en inblick över hur eleverna ser på återkoppling. Går den 

information och återkoppling som lärarna ger verkligen fram till eleverna och hur använder 

eleverna sig utav denna återkoppling i sin egna utveckling. 
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