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Sammanfattning 

 

Formativ bedömning är omskrivet inom den pedagogiska forskningen, men hur det ser ut i den 

faktiska undervisningspraktiken borde lyftas upp tydligare. Hur jobbar lärare med återkoppling? 

Arbetet har genom observationer och ljudinspelning besvarat de två frågeställningarna: “I vilken 

utsträckning och på vilket sätt ställer läraren frågor och uppmaningar som ger eleven möjlighet 

att utveckla tänkande?” och “Hur organiserar lärare sina lektioner för att möjligöra 

återkoppling?”. Detta i syfte att fördjupa kunskapen om matematiklärares undervisningspraktik 

på gymnasieskolan med avseende på formativ bedömning. Den definition av återkoppling som 

använts är hjälpfull information som ges till någon för att denne ska få möjlighet att förbättra ett 

utförande och i vår avgränsning har vi valt att fokusera på den återkoppling som lärare ger till 

eleven. I resultatet framkom att utvecklande frågor och uppmaningar endast utgör 6.7 % av alla 

frågor och uppmaningar som ställs under en lektion samt att de oftare ställs under genomgång än 

under eget arbete. Frågor och uppmaningar som är utvecklande handlar i stor utsträckning om 

specifika uppgiftslösningar, om metoden eller mer en övergripande strategi för att lösa en uppgift. 

En intressant iakttagelse var att lärare ställer fler utvecklande frågor än de 6,7%, men låter då inte 

eleverna få tid att svara eller tänka efter i minst 1 sekund. Under observationerna var det ingen av 

våra aspekter inom lärarens organisation som framkom. Vi har förstått genom den forskning som 

behandlats i studien att implementeringen av en formativ arbetsmodell tycks kräva en 

omställning både för lärare och elever vilket kan vara en anledning till resultatet. 
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1 Inledning 

 

Skoldebattens utrymme i media är större än någonsin, det har förstås delvis att göra med det 

politiska val som genomfördes hösten 2014. Det diskuteras sjunkande resultat i internationella 

mätningar och lärare vittnar om allt mer stressiga och i många fall ohållbara arbetssituationer. 

Vad som i många fall saknas i debatten är dock faktiska metoder och modeller som har stöd i den 

pedagogiska forskningen. År 2009 publicerades den metastudie av forskaren John Hattie där över 

800 metastudier över forskningsartiklar inom pedagogik har granskats i syfte att rangordna vilka 

faktorer som har störst inverkan på elevers lärande. Metastudien mynnade ut i att lärarens 

skicklighet är den faktor som i sin tur har möjlighet att påverka lärandet i mycket stor 

utsträckning. Skickligheten hos läraren kan brytas ner i egenskaper som exempelvis lärarens 

engagemang, förmåga att engagera eleverna, vara tydlig med lärandemål och förmåga att ge bra 

återkoppling till eleverna (Hattie 2009). Studien har fått genomslag på många håll inom 

skolväsendet och bland annat medverkat till att formativ bedömning blivit alltmer omtalat och 

diskuterat. Formativ bedömning är en arbetsmodell där läraren genom att förhålla sig till 

styrdokument och genom att samla in information om elevernas kunskaper utformar och 

omformar undervisningen, till stor del genom att skapa delaktighet och återkoppling med 

eleverna. Arbetsmodellen har under de senaste årtiondena utvecklats och dess fokusområden kan 

i stor utsträckning matchas med Hatties framgångsfaktorer. Två aktiva forskare inom formativ 

bedömning, Paul Black och Dylan Wiliam, påstår i flera artiklar att formativ bedömning ökar 

elevers kunskapsnivåer (Black & Wiliam 2010). Skolverkets hänvisning till forskning kring 

bedömning ägnas till stor del åt formativ bedömning och det märks att formativ bedömning även 

fått genomslag hos Skolverket. Sedan 2011 års genomförande av nya styrdokument i svensk 

skola så har också formativ bedömning fått utrymme (Skolverket 2011a). Tankegångarna har 

funnits med i tidigare styrdokument, men nu har man ett tydligt namn för det formativa och 

forskare som pekar på tydliga framgångar med att arbeta formativt.  

 

Efter drygt 3 år av arbete med den nya läroplanen i svensk skola så börjar vi förstås fundera på 

hur stor plats formativ bedömning får i skolan. Kan man på olika sätt se att formativ bedömning 

används? Det är ett så pass stort begrepp med många delar att det inte går att studera alla aspekter 
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av formativ bedömning och vi har därför i denna studie fokuserat på begreppet och strategin 

återkoppling inom formativ bedömning och undersökt några aspekter av formativ bedömning. 

Kan det vara så att läraren genom att organisera sin undervisning möjliggör formativ bedömning i 

form av återkoppling?  
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2 Bakgrund - formativ bedömning 

2.1 Vad är formativ bedömning? 

Begreppet har funnits med inom forskningen kring bedömning sedan 80-talet. 1998 fick Black 

och Wiliam ett genomslag då de sammanställde forskning om formativ bedömning (Black & 

Wiliam 2010, 1998). De har sammanställt pedagogisk forskning inom formativ bedömning under 

en tioårsperiod och kan i sin artikel besvara frågeställningarna: “Finns det bevis att mer formativ 

bedömning ökar kvaliteten?”, “Finns det bevis för att formativ bedömning är genomförbart i 

skolan?” och “Finns det bevis för hur man kan öka formativ bedömning?”. Svaren på dessa 

frågeställningar blev ett trippelt ja (Black & Wiliam 2010). De visade alltså att formativ 

bedömning ökade lärandet hos eleverna (Black & Wiliam 2010). 

 

Definition av bedömning och formativ bedömning. 

1989 formulerar D. Royce Sadler en beskrivnin gav formativ bedömning som kom att sätta en 

grund för vidare forskning inom formativ bedömning:  

 

“Formative assessment is concerned with how judgments about the quality of 

student responses (performances, pieces, or works) can be used to shape and 

improve the student's competence by short-circuiting the randomness and 

inefficiency of trial-and-error learning.” (Sadler 1989 s.120). 

 

Till detta lyfter Sadler (1989) fram tre frågor som är centrala i den formativa bedömningen: “Vad 

är målet?”, “Var är jag nu?”, “Hur kommer jag till målet?”. Black och Wiliam skriver så här om 

bedömning och hur det kopplas till formativ bedömning:  

 

“Assessment refer to all those activities undertaken by teachers - and by their 

students in assessing themselves - that provide information to be used as 

feedback to modify teaching and learning activities. Such assessment becomes 

formative assessment when the evidence is actually used to adapt the teaching to 

meet student needs.” (Black & Wiliam 2010, s.82).  
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Det handlar alltså om att använda information från återkoppling och att låta det forma lärandet 

och undervisningen för att möta elevernas lärandebehov. Återkoppling blir på så vis ett verktyg 

för lärare och elever. Undervsningen blir formativ när återkopplingen och den information som 

återkopplingen ger får forma undervisningen. Redan 1998 när Black och Wiliam skrev sin 

uppmärksammade forskningsöversikt definierade de begreppet som ovan (Black & Wiliam 1998, 

s.7). Formativ bedömning och återkoppling hänger väldigt tydligt ihop. Sadlers (1989) frågor, 

tillsammans med Black och Wiliams (2010) beskrivning av formativ bedömning visar på detta. 

Även de fem strategierna (se nedan) kommer visa på att återkoppling har en central roll. 

 

Formativ bedömning blir allt tydligare 

För att tydliggöra de tre frågor som Sadler (1989) lyfte, har fem huvudstrategier formulerats för 

formativ bedömning. Dessa presenteras i en artikel skriven av Leahy, Lyon, Thompson och 

Wiliam (2005). I en senare artikel beskrivs de fem huvudstrategierna mer djupgående av Wiliam 

(2007). Efter att de fem huvudstrategierna presenterats har flera artiklar publicerats där 

strategierna plockats in i klassrumssituationer och brutits ner ytterligare i praktiska tekniker och 

konkreta arbetssituationer för läraren. Ett exempel på en artikel med konkreta tips är Thompson 

och Wiliam (2008) vilken innehåller en beskrivande bild. Den visas i figur 1 varpå en 

beskrivning av de fem huvudstrategierna följer.  
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Figur 1. Bilden visar grunden av formativ bedömning , de fem huvudstrategierna, som delas upp i konkreta tekniker som lärare 

kan använda i klassrumspraktiken (Thompson & Wiliam 2008). 

2.2 Den formativa bedömningens fem huvudstrategier 

Wiliam (2007) poängterar att dessa strategier inte kan användas vid specifika tillfällen utan att 

det är ett arbetssätt som måste genomsyra varje dags arbete för läraren (minute-to-minute och 

day-by-day). Själva idén och de olika strategierna är egentligen inget nytt i Wiliams artikel men 

den sammanfogar forskning från olika håll och kan därmed komma med empiriska bevis för att 

ett formativt arbetssätt är effektivt för elevers inlärning. Teorierna får stöd i Hatties (2009) 

tidigare omnämnda metastudie om vad inom skolan som faktiskt får positiv effekt på elevers 

lärande. 

 

Strategi 1 Att tydliggöra lärandemål, kunskapskvaliteter och betygsnivåer 

Strategin innebär att läraren både långsiktigt och kortsiktigt arbetar löpande med att konkretisera 

och tydliggöra vad som förväntas av eleven. Studier har visat att lärare och elever i många fall 

har olika uppfattningar om vad som ska läras i ett klassrum. Studier har visat att elever får 

djupare kunskaper då de har inlärningsmål snarare än prestationsmål (Wiliam 2007). 
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Strategi 2 Att skapa synliga tecken på lärande 

Strategin bygger i stort sett på att läraren samlar in bevis på det lärandet som pågår i 

klassrummet. I strategi 2 beskriver Wiliam (2007) vikten av att ställa utvecklande frågor. 

Undersökningar har visat att lärare ofta är ute efter ett specifikt rätt svar från eleverna, ofta 

kopplat till ett begrepp eller ett mycket kortfattat svar. Detta gör att många elever låter bli att 

svara om man är det minsta osäker. Undersökningar har visat att kvalitet på det som läraren säger 

till eleverna väger mycket tyngre än mängden information som läraren förmedlar. För att läraren 

ska kunna samla in bevis från eleverna måste läraren ha ett genomtänkt förhållningssätt till vilka 

frågor som ställs. William (2007) beskriver att en fråga kan ge läraren information ifall eleverna 

har förstått. För att få information om alla elever i klassen beskriver Wiliam (2007) att läraren 

kan nyttja olika tekniker för att snabbt och enkelt kunna se om eleverna förstått. Några klassiska 

tekniker som kan hjälpa läraren kan vara miniwhiteboardtavlor eller trafikljus, dessa finns 

beskrivna i teoriavsnittet. 

 

Strategi 3 Att ge återkoppling som utvecklar lärandet 

I en studie av Nyquist (2003) jämförs hur effekten av olika sorters återkopplingar påverkar 

elevernas resultat. Nyquist drar slutsatsen att om återkoppling ska vara framgångsrik måste den få 

eleven att börja reflektera. Wiliam (2007) lyfter flera studier där informativ och vägledande 

återkoppling till eleverna visar på tydliga förbättringar för elevernas resultat, medans betyg och 

beröm snarare leder till ökat ego än till ökat resultat. Wiliam (2007) menar på att återkopplingen 

blir formativ då den leder till utvecklande prestationer genom lärare-elev och elev-elev dialoger. 

Wiliam (2011) tar upp återkoppling utifrån att det både kan vara positivt för elevens lärande, men 

också kontraproduktivt om det inte ges på rätt sätt och vid rätt tillfälle. För att återkopplingen ska 

ge positiv effekt måste dels läraren ge återkoppling som för elevens lärande framåt samt att 

eleven måste ta till sig av återkopplingen och se möjligheter att utveckla sitt lärande. 

 

Strategi 4 Att aktivera eleverna som resurser för varandra 

Samarbete mellan elever är en av de största framgångsfaktorerna för inlärning menar Wiliam 

(2007) genom att hänvisa till en rad olika forskare. Den fjärde strategin innebär att läraren skapar 

sammanhang där eleverna får arbeta tillsammans. En metod som visat stor framgång enligt 

Wiliam (2007) är själv- och kamratbedömning. Det innebär att eleverna får bedöma och 
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kommentera varandras eller sitt eget arbete. Det blir ett sätt att få eleverna att sätta sig in i de 

kriterierna som läraren förhåller sig till och på så vis också nå bättre förståelse för vad målen med 

en uppgift är (Lundahl 2011). 

 

Strategi 5 Att förmå eleverna att ta lärandet i egna händer 

Wiliam (2007) beskriver här vikten av att eleverna tar och ges kontrollen över sitt eget lärande. 

Med det menas att eleven måste känna sig delaktig i lärandet och ta ansvar för sin egen situation. 

Wiliam beskriver att självbedömning är ett bra redskap för att få eleverna att ta lärandet i egna 

händer. Genom att eleverna själva bedömmer uppgifter som de själva genomfört vidgas 

perspektivet på uppgiften och det ökar elevernas metakognition i arbetet menar Wiliam (2007). 

2.3 Skolverkets arbete med bedömning för lärande 

Enligt Skolverket är bedömning för lärande en annan benämning av formativ bedömning och 

definieras som: “bedömning som används för att stödja elevens lärande och utveckla lärarens 

undervisning” (Skolverket 2011b, s.64). På Skolverkets hemsida under rubriken Forskning finns 

hänvisningar till artiklar och avhandlingar men också en rad olika sammanfattningar och 

förklaringar av vad formativ bedömning är. Nedan beskrivs hur starkt kopplad formativ 

bedömning är till återkoppling och återkopplingsstrategin, det är genom återkopplingen som 

eleven kan ta sig vidare i lärandet.  

 

“En formativ bedömningsprocess kännetecknas av att målet för undervisningen 

tydliggörs, att information söks om var eleven befinner sig i förhållande till 

målet och att återkoppling ges som talar om hur eleven ska komma vidare mot 

målet.” (Skolverket 2014) 

 

Skolverket samarbetar med flera universitet där forskning om formativ bedömning och 

bedömning för lärande sker. En speciell hemsida har tagits fram för formativ bedömning (se 

www.bedomningforlarande.se). Där kan lärare läsa på om formativ bedömning, få och ge tips på 

hur formativ bedömning kan användas i undervisningen. 

 

  

http://www.bedomningforlarande.se/
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3 Syfte och frågeställning 

 

Vi anser alltså att det finns en relativt tydlig enighet om att formativ bedömning i form av 

återkoppling är centralt när det gäller att öka elevernas lärande. Detta med hänvisning till främst 

internationell forskning (Hattie, 2009), men också med tanke på att Skolverket hänvisar i den 

pedagogiska forskningen till en formativ arbetsmodell. Antagandet leder oss till funderingar om 

huruvida den formativa arbetsmodellen nyttjas ute på skolorna. 

 

Syftet med den här studien är att fördjupa kunskapen om matematiklärares undervisningspraktik 

på gymnasieskolan med avseende på formativ bedömning. Detta görs genom att undersöka på 

vilket sätt och i vilken utsträckning lärare använder sig av formativ bedömnings nyckelfaktor 

återkoppling i sin undervisning, genom att fokusera på lärarens yttranden, i form av uppmaningar 

och frågor, och hur de organiserar undervisningen. 

 

Formativ bedömning har enligt flertalet av de mest aktuella forskarna i området delats in i fem 

huvudstrategier som beskrivits ovan. På grund av den här studiens omfattning har vi inte haft 

möjlighet att studera alla fem huvudstrategierna av formativ bedömning. Vi har fokuserat på 

aspekter som behandlar återkopplingen inom formativ bedömning. Vi har valt att fokusera på 

återkoppling eftersom det är en central del i formativ bedömning (se teori) samt för att 

Skolverkets olika publikationer i stor utsträckning behandlar återkoppling. 

 

Återkoppling från lärare till elev kan ges på flera sätt. Ett sätt är att läraren ställer frågor och 

uppmaningar till eleven som leder till tänkande och reflekterande. Se teori för vidare förklaringar.  

 

Forskningsfrågorna för detta arbete är de som följer: 

 

1. I vilken utsträckning och på vilket sätt ställer lärare frågor och uppmaningar för att ge 

eleven möjlighet att utveckla tänkande? 
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Denna forskningsfråga kommer att studera en aspekt med två delar. I vilken utsträckning lärare 

ställer frågor och uppmaningar som ger eleven möjlighet att tänka. På vilket sätt som syftar till att 

ta reda på karaktäristiska drag med likheter och olikheter hos de utvecklande frågorna.  

 

2. Hur organiserar lärare sina lektioner för att möjligöra återkoppling?  

 

I samband med den andra frågeställningen studeras fyra aspekter som beskrivs under teorin: om 

läraren nyttjar klassiska tekniker som finns omskrivna inom formativ bedömning; om läraren 

uppmanar till aktiviteter som bygger på själv- eller kamratbedömning; om läraren ger 

kommentarer eller poäng på återlämnat material; samt om läraren ger tid och utrymme för 

eleverna att bearbeta återkoppling.  
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4 Teori 

I detta avsnitt förklaras begreppet återkoppling tydligare och vidare vilka aspekter av 

återkoppling som arbetet undersöker. 

 

Förtydligande av begreppen strategi, aspekt och teknik: 

● Strategier — Fem huvudstrategier inom formativ bedömning, se bakgrund. 

● Aspekter — Varje strategi kan brytas ner i aspekter, dessa är alltså mer konkreta, 

beskrivna och tillhör en strategi, se vidare nedan under 4.2. 

● Tekniker — Praktiska tips och verktyg som kan användas i klassrummet för att jobba 

formativt. Teknikerna kan ibland gå in under flera strategier. Teknikerna är framför allt 

hämtade från Wiliam (2013) men finns omnämnda i flera artiklar t.ex. Black, Harrison, 

Lee, Marshall och Wiliam (2004) samt Thompson och Wiliam (2007). 

4.1 Formativ bedömning jämförs med återkoppling 

Som beskrivits i bakgrunden är återkoppling som utvecklar lärandet en av de fem 

huvudstrategierna, men det beskrivs också som ett nyckelbegrepp inom formativ bedömning 

(Wiliam, 2007). Ramaprasads (1983) definition av återkoppling: “Feedback is information about 

the gap between the actual level and the reference level of system parameter which is used to 

alter the gap in some way” (s. 4), kan enligt Wiliam (2007) jämföras med definitionen av 

formativ bedömning som Sadler (1989) ger. Wiliam (2007) menar att om formativ bedömning 

måste ske så ska informationen från återkopplingen användas för att utveckla och förbättra 

lärandet. Han menar att återkoppling är en nyckel för formativ bedömning. Sadler (1989) menar 

att: “Feedback is a key element in formative assessment, and is usually defined in terms of 

information about how succefully something has been or is being done” (s.120). Sadler skriver 

att definitionen är smal då det inte går att mäta något som antingen korrekt eller inkorrekt. Därför 

lyfter han ett vidare perspektiv i form av Ramaprasads (1983) definition. Sadler (1989) landar i 

en definitionen av återkoppling som handlar om tre steg: elevens medvetande om det önskade 

målet; kännedom om vilken kunskapnivå eleven befinner sig på; och en förståelse för hur eleven 

kan minska glappet mellan dessa två. Alla dessa spelar roll för att eleven ska ta steg mot att 

utveckla sitt lärande (Sadler 1989). Om man definierar återkoppling som Sadler i en skolsituation 

och vill undersöka återkopplingen, så bör man känna till de tre stegen i varje situation. Var eleven 
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är, vad elevens mål är och sedan analysera de yttranden, som guidar hur eleven ska göra för att nå 

målet, som återkoppling. Hattie och Timperley (2007) beskriver att återkopplingens mål är att: 

“reduce discrepancies between current understandings/performance and a desired goal” (s. 87). 

 

Flera forskare menar att återkoppling ska leda till tänkande och reflekterande hos eleven (Wiliam 

2007, 2013; Black 2010; Nyquist 2003). Enligt Black (2010) ska återkoppling handla om elevens 

lärande, med fokus på vad denne kan förbättra och utveckla och undvika jämförandet med andra 

elever. Att reflektera är, enligt NE.se, att tänka igenom en invecklad fråga. Reflektera är också att 

begrunda och fundera.  

 

Wiliam (2005) gör skillnad på återkoppling och formativ bedömning. Det finns en nära relation, 

men Wiliam menar att återkoppling enbart är en viktig del i formativ bedömning (Wiliam, 2005). 

Wiliam (2005) skriver också att återkoppling enbart är formativ om informationen som ges 

används av eleven till att utveckla lärandet. Alltså en återkopplingscykel (figur 2) där läraren ger 

eleven återkoppling som leder till tänkande och att eleven ger återkoppling tillbaka till läraren så 

att hen kan anpassa undervisningen. Andra delar i cykeln är då återkoppling sker mellan elev till 

elev och elev till lärare. Hemsidan Merriam-Webster (http://www.merriam-webster.com/) ger 

bland annat följande definition på feedback: “helpful information or criticism that is given to 

someone to say what can be done to improve a performance, product, etc”. I detta arbete används 

denna definition av återkoppling och arbetet fokuserar därför på den del i återkopplingscykeln där 

information överförs från lärare till elev för att utveckla lärandet. Figur 3 visar 

återkopplingscykelns roll i att utveckla lärandet och leda eleven framåt mot kunskapsmålet.  
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Figur 2. Återkopplingsscykeln med de olika informationsutbyten som sker mellan lärare och elever, och elever emellan. 

 

 

Figur 3. Återkopplingscykelns (rödmarkerad i figuren) roll i processen för att leda eleven från kunskapen där eleven är till målet 

dit denne ska. 

 

Vi väljer att studera den typ av återkoppling från lärare till elev som leder till tänkande i 

processen där syftet är att fylla igen gapet mellan var eleven är och vart den ska (figur 3) enligt 

Meriam-Websters definition.  

4.2 Beskrivning av utvalda aspekter 

De aspekter som studeras i denna undersökning har valts utifrån forskning kring formativ 

bedömning (se t.ex. Leahy et al. 2005; Black et al. 2004; Wiliam 2007; och Wiliam 2013) och 
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presenteras här nedan. Hatties (2009) metastudie mynnade ut i att lärarens skicklighet är en 

avgörande faktor för elevernas lärande. Skickligheten hos läraren kan sedan brytas ner i olika 

egenskaper som exempelvis lärarens förmåga att ge bra återkoppling till eleverna (Hattie 2009). 

Läraren är en viktig del i lärandeprocessen hos eleverna och de aspekter som är hämtade från 

forskningen är indelade i två forskningsfrågor utifrån lärarens undervisningspraktik.  

 

Forskningsfråga 1 - I vilken utsträckning och på vilket sätt ställer lärare frågor och uppmaningar 

för att ge eleven möjlighet att utveckla tänkande? 

Aspekt 1: Frågor och uppmaningar från läraren som potentiellt skapar tänkande hos eleven 

 

Forskningsfråga 2 - Hur organiserar lärare sina lektioner för att möjligöra återkoppling? 

Aspekt 2: Specifika tekniker, beskrivna av Wiliam (2013) som är förankrade med återkoppling 

Aspekt 3: Uppmaningar att genomföra kamrat- eller självbedömning från lärare till elev 

Aspekt 4: Återkoppling genom kommentarer istället för poäng förbättrar elevens lärande 

Aspekt 5: Återkoppling utvecklar lärandet genom att läraren ger tid åt eleven att bearbeta den 

 

4.2.1 Forskningsfråga 1 

I vilken utsträckning och på vilket sätt möjliggör lärares uppmaningar och frågor (yttrande) 

återkoppling? 

 

Frågor och uppmaningar - en del av återkoppling.  

Den första aspekten är kopplad till hur läraren ger möjlighet att utveckla elevernas tänkande 

genom att läraren ställer utvecklande frågor till eleverna (Black et al. 2004; Wiliam 2013, 2007; 

Thompson & Wiliam 2007; Leahy et al. 2005). Frågor och uppmaningar är en del av den 

återkoppling som läraren ger till eleven i återkopplingscykeln (se figur 2 ovan). Även Skolverket 

uppmärksammar vikten av frågor för att stimulera till tänkande och diskussion hos eleven 

(Skolverket, 2011b, s.9). 
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Utvecklande frågor och uppmaningar 

Frågor delas in utifrån fyra kategorier: frågeformande frågor, påståendesatser, lucklämnande 

frågor och frågeordsfrågor (Huhtamäki, 2012). Frågeformade frågor: "Kan man göra så här?" och 

påståendesatser: "Och då gör man så här" har det gemensamma att det förväntade svaret ofta är ja 

och nej. Lucklämnande frågor: "Och för att lösa problemet måste man...?” förväntar sig ofta ett 

specifikt svar men kan också innefatta svar från de övriga tre kategorierna. Den fjärde kategorin 

frågeordsfrågor: "Hur/varför/vad/... gör man?" förväntar sig ofta utförligt resonemang som svar. 

Frågor kan också har en social och psykologisk funktion i klassrummet (Jeffcoat et al. 2004). 

Beroende på vilken typ av frågor läraren ställer signalerar det vad läraren har för syfte och om 

läraren ställer en fråga där ett givet korrekt svar eftersöks, så har läraren visat att hen prioriterar 

att eleverna kan svara rätt (Jeffcoat et al. 2004). Om en lärare ställer frågor där hen vill att eleven 

ska beskriva hur eleven tänker signalerar läraren att det är viktigt att förmedla hur man tänker 

kring en matematikuppgift (Jeffcoat et al. 2004). Med utvecklande frågor menar Wiliam (2013) 

frågor som får eleven att reflektera kring sitt svar. Exempelvis: “Varför då?” och “Kan du 

beskriva hur du tänker?”. De frågor som Jeffcoat et al. samt Wiliam talar om påminner om 

varandra. Det är frågor som uppmanar eleven att förklara, beskriva, utveckla och kallas i detta 

arbete alltså för utvecklande frågor.  

Frågor och uppmaningar i nära relation 

En uppmaning är en rekommendation att någon ska utföra en handling. Enligt Svenska 

Akademins Ordista (SAOL) handlar det om att t. ex. uppmana någon att skynda sig att säga till. 

Ordet uppmaning bygger på ordet mana, som SAOL definierar som att egga och driva på. Enligt 

wikitionary.org handlar det om att begära eller önska att någon ska utföra en handling. 

Uppmaningar hänger också ihop med frågor (Mason & Watson 1998). Lärarens frågor och 

uppmaningar spelar en stor roll i undervisningen av matematik (Mason & Watson, 1998). 

Poängen med både frågor och uppmaningar är att försöka leda in elever till tänkande, där en 

uppmaning används istället för en fråga för att också förvänta en elevrespons, ex. i tal eller 

handling (Mason & Watson 1998). Uppmaningarna är riktade mot en person eller en specifik 

uppgift och som söker elevrespons. Uppmaningar handlar i nutid, ex: “gör detta, ge ett exempel, 

specificera uppgiften, räkna på, beskriv tydligare för mig”. De kan liknas vid frågor just eftersom 

de söker en elevrespons. Uppmaningen, “ge ett exempel” hade kunnat vara omformulerad som en 

fråga, “kan du ge mig ett exempel?”. Det blir därför viktigt att även uppmaningar tas med i 
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analysen. De uppmaningar som vi tar med i analysen är alltså då läraren ber om elevrespons i 

form av att agera t.ex: “sätt igång och jobba”. Alternativt att läraren ber eleven att förklara eller 

svara: “Beskriv vad du tycker är svårt”.   

 

Thompson och Wiliam (2007) beskriver också vikten av att läraren förbereder och medvetet 

tänker igenom sina frågor inför en lektion. Om läraren ställt en utvecklande fråga, men inte ger 

eleven möjlighet att bearbeta tanken så har frågan ställts i onödan menar Black et al. (2004). 

Black tydliggör att ökad väntetid vid frågor skapar tänkande och att den enda poängen för läraren 

till att ställa frågor är att samla in information från eleverna eller skapa tänkande. Han menar 

också att lärare är snabba på att gå vidare till en ny fråga eller svara på den själv om eleven inte 

svarar inom en sekund. Även Wiliam (2007) beskriver att man går miste om lärandet genom att 

inte ge eleverna tid innan läraren förväntar sig svaret på frågan. Tiden spelar roll för om elever 

ska ha möjlighet att tänka efter att en lärare ställt en fråga. I denna rapport studeras både i vilken 

utsträckning läraren ställer utvecklande frågor, om det lämnas tid åt att bearbeta frågorna samt på 

vilket sätt frågorna är ställda. När vi frågar efter på vilket sätt en fråga eller uppmaning är ställd 

syftar vi dels på vad frågan riktar sig mot och dels vilket frågeord som används. När det gäller 

vad som definieras som frågor och uppmaningar beskrivs det i metodavsnittet under analys av 

ljudinspelning. Genom att läraren ställer frågor och uppmaningar till eleven så kan de leda till 

tänkande och möjligöra återkoppling i den återkopplingscykel som beskrivs ovan. Frågor och 

uppmaningar kan också användas för att samla information om elever och på så sätt vara 

underlag för återkoppling. 

 

4.2.2 Forskningsfråga 2 

Hur organiserar lärare sina lektioner för att möjligöra återkoppling? 

Läraren kan genom sin organisation av undervisningen möjliggöra för eleverna att få 

återkoppling. Olika aspekter utifrån detta presenteras här nedan: 

Specifika tekniker kopplade med återkopplingsstrategin.  

Wiliam (2013) har sammanställt en lista med tekniker som kan användas inom formativ 

bedömning. Syftet är att ge lärare konkreta tips genom teknikerna på hur undervisningen kan 

bedrivas för att utveckla undervisningen. Teknikerna som presenteras av Wiliam kopplas till de 
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fem huvudstrategierna inom formativ bedömning. Dessa finns omnämnda i bakgrunden. Alla 

tekniker blir således inte aktuella i den här studien. De centrala tekniker kring återkoppling som 

är hämtade från Wiliam (2013) beskrivs här nedan. De tre första tekniker nedan finns även 

beskrivna i andra artiklar (se bla. Black, 2003; Leahy et al. 2005; Wiliam, 2007). Dessa tre 

klassiska tekniker är också väl förankrade i återkopplingcykeln, men fokuserar mer på att samla 

in information för att kunna ge återkoppling. I forskningsartiklarna så poängteras lärarens 

återkoppling till eleven som en följd av att använda dessa tekniker. Används dessa tre tekniker av 

läraren är det stor sannolikhet att formativ bedömning används och återkoppling sker både från 

elev till lärare och från läraren till eleven,som detta arbete undersöker. Vissa av teknikerna kan 

också kopplas till andra aspekter under frågeställning 2. 

“Trafikljus” - Eleverna får tre kort: ett grönt, ett gult och ett rött. Eleven visar ett grönt 

kort när de hänger med, ett gult kort om de har en fråga eller inte förstår allt, och ett rött om de 

vill att läraren ska stanna av och beskriva mer Läraren kan få information från eleverna och 

påverka undervisningen direkt genom återkoppling.  

“Exit ticket” - Eleverna får innan de lämnar lektionen summera delar av lektionen 

alternativt svara på en fråga innan de lämnar den. Handlingen fungerar  som elevernas biljett ut ur 

klassrummet och läraren kan skapa sig en bild av vad eleverna kan och läraren har möjlighet att 

anpassa sin vidare undervisning. 

Små whiteboards - Eleverna svarar på frågor genom att skriva på en liten whiteboard och 

sedan hålla upp den så att läraren kan skapa sig en bild av vad eleverna kan. Läraren använder 

sedan informationen för att påverka den fortsätta lektionen och har på så vis använt återkoppling 

från eleverna för att forma vidare undervisning. 

A eller inget - Poängen är att inte nöja sig med skolarbeten som inte är av hög standard. 

Läraren ger endast ett A i betyg på uppgifter eller så lämnas det tillbaka med kommentarer om att 

den inte är färdig för utvärdering. Signalen som skickas är att bara det bästa är gott nog och alla 

kan utföra kvalitetsarbete. Vissa med mer eller mindre vägledning. 

Finn felen och fixa dem - Eleven får själv felsöka bland uppgiften och rätta det som 

eleven upptäcker är fel. Exempelvis, i stället för att notera vilka av de 10 uppgifterna som är fel 

skriver läraren: “tre av dessa är fel, finn dem, rätta dem och lämna sedan åter till mig.” Eleven 

kan då själv få bearbeta uppgifterna och lära sig upptäcka och rätta sina fel. 
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Om du inte kan, kommer jag tillbaka - Om en elev är fast och vill ha hjälp med en uppgift, 

ger läraren eleven uppdraget att läsa frågan högt, skriva av en tabell eller liknande. Sedan kan 

läraren återkomma och eleven kan då själv ha klarat uppgiften. Verktyget man ger är att leda 

eleven in på rätt spår så att eleven själv upptäcker hur denne ska göra.  

Para ihop uppsatser - Läraren skriver kommentarer på uppgiften/provet på lappar. Några 

prov med deras lappar blandas ihop och delas ut till en grupp elever som får i uppdrag att para 

ihop rätt kommentar med rätt prov och ev. rätta till fel. På så sätt får eleverna tillsammans 

bearbeta återkopplingen och analysera proven för att lösa uppgiften eller uppgifterna.  

Bedömning med plus-minus-likhetstecken - Eleven får kommentarer på sin återlämnade 

uppgift samt ett +, - eller =. Plustecknet signalerar att arbetet utvecklats sedan tidigare, 

likhetstecknet att det behåller samma nivå och ett minustecken att uppgiften har sämre kvalité än 

förra. På så sätt måste elever som eftersträvar ett + alltid utvecklas. Eleverna kan inte heller 

värdera och jämföra sig med varandras uppgifter på samma sätt. 

Uppmaningar från läraren att genomföra kamrat- eller självbedömning 

Black (2004) lyfter kamrat- eller självbedömning som en av de viktigaste punkterna för att få en 

effektiv återkoppling i klassrummet. Denna strategi inom formativ bedömning kan också ses som 

en aspekt inom återkoppling, men även som en organisatorisk möjlighet för läraren att ge 

återkoppling. Den handlar om att läraren i sin organisation av undervisningen uppmanar eller på 

annat sätt ger utrymme för eleverna att genomföra kamrat- eller självbedömning på sitt eget eller 

andras arbete. Leahy et al. (2005) beskriver också att kamrat- och självbedömning är ett bra sätt 

för läraren att få tiden att räcka till. Eleverna kan med vägledning och övning bli duktiga på att ge 

och ta åt sig av kritik. Läraren ger alltså eleverna genom att initiera till denna aktivitet möjlighet 

för eleverna att öva i att ta och ge återkoppling. 

Återkoppling genom kommentarer istället för genom betyg 

Black et al. (2004) menar att återkoppling genom skriftliga kommentarer från läraren gör att 

elever engageras mer produktivt i att förbättra deras arbeten än vad ett betyg ger. Black et al. 

(2004) beskriver att kommentaren bör identifiera vad som ska utvecklas och ge guidning i hur 

man kan utvecklas. Även Wiliam (2007) hänvisar till flertalet studier som visat att betyg och 

kommentar tillsammans reducerar kommentarens innehåll och elevens fokus enbart ligger på 

betyget. För effektiv återkoppling bör eleven alltså få kommentarer som tar upp konkreta förslag 
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på hur eleven skulle kunna utveckla sitt arbete till nästa nivå. Black et al. (2004) uppmanar till att 

ge återkoppling för att motivera elever och inte få det till att bli en tävling där elever jämför sig 

med varandra. Elever kommer investera i uppgiften om de också tror att de kan uppnå och få ut 

något av det (Black et al. 2004, s18). En förutsättning för att återkoppling ges via kommentarer är 

att se om det först och främst ges några kommentarer, vilket detta arbete undersöker. 

Återkoppling utvecklar lärandet genom att läraren ger tid åt eleven att bearbeta den 

Black et al. (2004) beskriver att om tid ges åt att bearbeta återkoppling har läraren således 

förmedlat att återkopplingen har ett värde och fyller en viktig funktion. Wiliam (2007) skriver 

också att om återkopplingen ska utveckla elevens lärande så måste den användas och bearbetas. 

4.3 Beskrivning av aspekter som valts bort  

Aspekterna som valts har avgränsats utifrån forskningsfrågornas utformning. Eftersom syftet och 

forskningsfrågorna innefattar hur läraren genomför sin undervisning, genom sina yttranden och 

organisation, fokuserar inte detta arbete på att göra analyser av återkopplingen som sker från elev 

till lärare eller elever emellan. Aspekter som kräver att höra elevsvar har därför inte plats i 

studien. Vi har också valt bort aspekter av pragmatiska skäl då vi inte kan undersöka allt. En 

intressant aspekt är om läraren ger delar av en lösning som guidar en elev i sitt lärande eller om 

läraren ger en direkt full lösning. Det tidigare kallas för “scaffolded solutions” och främjar 

lärandet och fungerar bra i den formativ bedömningen (Wiliam 2007).  
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5 Metodavsnitt 

Metoden för hela studien är klassrumsobservationer med fältanteckningar samt ljudinspelning av 

lärare. Anledningen till att vi valt att observera lärare var främst att vi var intresserade av den 

faktiska undervisningspraktiken vilket gjorde att intervju som metod föll bort. Forskningsfråga 1 

använder sig av ljudinspelning som ger möjlighet samla in data för att analysera huruvida lärarna 

använder frågor och uppmaningar i återkopplingssyftet. Forskningsfråga 2 använder sig av ett på 

förhand framtaget observationsprotokoll och fältanteckningar vid observationerna som sedan 

analyseras. Nedan beskrivs mer ingående de metoder som används i studien samt hur teorin 

kopplas samman med metodvalet. Utöver dessa metoder har en kortare enkät samlats in från 

medverkande lärare i syfte att samla in bakgrundsfakta (se enkät i bilaga 2). I diskussionen finns 

en metoddiskussion där fördelar och nackdelar med metodvalen diskuteras.  

5.1 Urval 

Observationerna har genomförts i en stad i norra Sverige under totalt 8 lektionstillfällen med 8 

olika matematiklärare på 4 olika gymnasieskolor. Lärarna tillfrågades via telefon, mejl eller vid 

ett besök. De observerade lektionerna valdes ut genom lärarens och vår tillgänglighet. Båda 

författarna fanns närvarande vid alla observationer förutom vid två tillfällen då lektionerna 

krockade med varandra. Detta gjordes bland de sista observationerna och bedöms inte påverka 

studiens resultat. Studien tog inte hänsyn till lärarens ålder, kön, skola eller vilken kurs läraren 

undervisade på även om vissa delar av denna typ av information samlades in via enkäter.  

5.2 Avgränsning 

Aspekterna från forskningen rörande lärarens återkoppling är uppdelade i två delar efter de två 

frågeställningarna (se även teoriavsnittet). Ena delen som undersöks är i vilken utsträckning och 

på vilket sätt som läraren ställer frågor och uppmaningar som ger möjlighet för eleven att utckla 

tänkande och den andra är lärarens organisation som möjliggör återkoppling. Den aspekt som är 

kopplad med frågeställning ett har analyserats med hjälp av ljudinspelning från läraren och de 

aspekter som är kopplade med frågeställning två har analyserats med hjälp av fältanteckningar. 

5.3 Metod för forskningsfråga 1 

I vilken utsträckning och på vilket sätt ställer läraren frågor och uppmaningar som ger eleven 

möjlighet att utveckla tänkande? 
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Metodvalet för forskningsfråga ett baseras främst på inspelning av ljud för att samla in data. 

Analysen av data kan  i efterhand göras noggrannare med hjälp av ljudinspelning. Alternativ hade 

varit att vid observationen notera frågor och uppmaningar via ett observationsprotokoll. Detta 

avfärdades tidigt i samband med den pilotobservation som genomfördes. Att spela in enbart ljud 

och inte bild valdes av smidighetsskäl och antogs vara tillräckligt för att samla in data för att 

analysera. 

5.3.1 Datainsamling F1 

Under klassrumsobservationerna har lärarna spelats in med hjälp av en diktafon. Lärarens 

inspelade yttranden används för att identifiera lärarens frågor och uppmaningar och för att 

besvara frågeställning nummer ett (F1). Elevernas yttranden från ljudinspelningen användes inte i 

studien. Till transkriberingen vid bearbetningen används fältanteckningar som stöd och 

komplement för att förstå sammanhang om så behövs. Bearbetningen handlar om att identifiera 

de frågor och uppmaningar som potentiellt leder till tänkande och på så vis är återkoppling.  

5.3.2 Analys av ljudinspelningen 

Här nedan följer en mer detaljerad beskrivning av analysen av det insamlade datamaterialet. 

Materialet har bearbetats i tre steg: först transkriberats, därefter indelats i yttranden och sedan 

analyserats. En pilotanalys genomfördes för att testa metoden. 

Transkribering och indelning i yttranden 

Vid transkriberingen har nästan allt skrivits ner förutom elevsvar och sekvenser där innehållet 

inte hör till lektionen. Till exempel förberedelser i början av lektionen och längre samtal två 

lärare emellan kring administration. Vid transkriberingen har vissa tecken viktiga betydelser. 

Varje gång en lärare ställer en fråga har frågan markerats med ett “--” efter frågetecknet då 

läraren väntar minst 1 sekund innan denne talar igen. Vid tillfällen då längre tystnad på över 3 

sekunder så har “...” fått markerat detta. Om “...” följs av ytterligare “...” så innebär det att mer än 

6 sekunders tystnad uppstår. 

Det läraren säger har delats in i yttranden. När det gäller yttrande hänvisar vi till 

Lindström (2008) som skriver: “Med yttrande avser här en i talet förekommande enhet som kan 

föra en relevant språkbehandling” (Lindström 2008, s. 53). Yttrandet, enligt Lindström, behöver 

inte hålla någon grammatiskt struktur utan kan variera mellan ensamma ord och en utbyggd fras. 

Flera yttranden skapar turer i talarordningen menar han. Lindström beskriver också att turerna är 
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en eller flera yttranden som ramar in en talare. Lärarens respektive yttrande har analyserats 

separat då ett yttrande per rad i transkriberingsdokumentet har eftersträvats. Stundtals kan långa 

yttranden som är sammanhängande ha varit svåra att dela upp. Det kan ha handlat om att läraren 

talar om olika saker, men utan att göra avbrott. I de fallen har de olika sakerna läraren talat om 

legat till grund för uppdelningen i yttrande. Framförallt har fokus legat på att dela upp alla frågor 

och uppmaningar som egna yttranden. Även om det är frågor eller uppmaningar som är likadana 

och som upprepas har de hanterats som enskilda yttringar. Det underlättar analysen av frågor och 

uppmaningar.  

En annan förutsättning för att frågor och uppmaningar möjligen ska leda till tänkande är 

att eleven får tid att tänka efter innan svaret förväntas. Enligt Black et al. (2004) och Wiliam 

(2007) måste det ges minst 1 sekund i betänketid efter att frågan ställts. Av de frågor som enligt 

rubriken ovan potentiellt leder till tänkande för eleverna, så kallade utvecklande frågor och 

uppmaningar, har ytterligare en sortering gjorts utifrån om eleverna i samband med dessa frågor 

och uppmaningar får tid att besvara dem. 

Analys av frågor och uppmaningar 

Analysen av frågor och uppmaningar sker först i tre steg. Plocka ut frågor och uppmaningar (steg 

1), urskilja de utvecklande frågorna (steg 2) och slutligen att urskilja de utvecklande frågor för 

vilka det ges tid för eleven att potentiellt tänka (steg 3). Efter detta görs en karakterisering av på 

vilket sätt frågorna och uppmaningarna är ställda (se rubrik nedan). 

 

I första skedet (steg 1) av sorteringen sorteras yttranden som är frågor och uppmaningar in och 

markeras med ett “f”, dessa kallas för matematikrelaterade frågor och uppmaningar. I samma 

skede har frågor och uppmaningar där innehållet syftar på planering, att hämta nödvändiga 

tillbehör, utrustning och skolaktiviteter markerats med “fx”. Exempel på “fx” är: “sen har vi 

sammanfattning på slutet. Funkar det?”, “Sitt ner på era platser” och “ta fram miniräknaren”. “fx” 

kommer inte analyseras vidare. Yttranden som inte kategoriseras in i “f”, alltså “fx” och 

omarkerade gäller som övrigt och behandlas inte vidare i studien. Omarkerade kan t.ex. vara 

yttranden från läraren gällande uppgifter som inte är frågor eller uppmaningar. Ex. Samtal mellan 

två lärare om skolfrågor. 

För att en fråga ska klassas med ett “f” ska den innehålla ord eller vara uppbyggd som  i 

Huhtamäkis (2012) fyra frågegrupper: frågeformande frågor, påståendesatser, lucklämnande 
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frågor och frågeordsfrågor. Exempel på frågegrupper finns i teoriavsnittet. Exempel på “f” 

markerade frågor kan vara: “vad händer om a är 3?”, “men vad tror du då?” och “var skär 

följande linjer y-axeln?”. Vad en uppmaning är definieras i teoriavsnittet. För att ett “f” ska sättas 

ska läraren tydligt uppmana en elev att agera eller beskriva något. Exempelvis “titta på denna 

så...” och “prova göra det så ser vi vad som händer”. Det finns också exempel där läraren inte 

uppmanar till direkt handling, till exempel:“om ni kollar på denna så…” eller “men du ska ju ha 

lika med 0 på andra sidan”. Dessa kommer inte att tas med eftersom de inte direkt uppmanar till 

en aktivitet hos eleven. Följande exempel på en uppmaning. “Vi kan ta ett exempel här” eller “vi 

tar ett exempel” syftar mer till att guida och vägleda medan “ge mig ett exempel” uppmanar 

eleven till att potentiellt tänka för att svara. Elevrespons förväntas och alltså klassas den som “f”.  

I steg 2 kommer alla frågor och uppmaningar som kategoriserats med ett “f”, där läraren 

explicit uttrycker att eleven ska förklara eller utveckla sitt resonemang, markeras. Frågor och 

uppmaningar som är gränsfall räknas med som utvecklande frågor eller uppmaningar. Detta urval 

är baserad på frågor som försöker få eleven att beskriva, förklara och utveckla sitt svar. Som 

beskrivits i teoriavsnittet.  

I steg 3 markeras de frågor och uppmaningar från steg 2 för vilka eleven ges tid att svara. 

Det är alltså de frågor och uppmaningar där det gått 1 sekund eller mer innan läraren yttrar sig 

och som i transkriberingen markerats med “--”. Alla frågor som markeras i steg 3 är frågor och 

uppmaningar som potentiellt leder till tänkande där tid ges. 

Sammanfattningsvis sorteras de delar som ej är frågor eller uppmaningar (omarkerade 

yttranden) samt frågor och uppmaningar som handlar om planering bort. Alla frågor och 

uppmaningar som rör matematik har analyserats vidare i studien.  

Karakterisering av frågorna och uppmaningarna 

Den första forskningsfrågan lyder "I vilken utsträckning och på vilket sätt ställer läraren frågor 

och uppmaningar som ger eleven möjlighet att utveckla tänkande?". Ovan beskrevs analysen för 

att besvara i vilken utsträckning, men för att kunna säga något om på vilket sätt behövs ytterligare 

en analys. Målet är att kunna beskriva på vilket sätt läraren ställer utvecklande frågor och ger 

uppmaningar. Med på vilket sätt menas då till exempel vilka frågeord som används och vilken 

respons som efterfrågas. Vi har valt att sortera frågorna och uppmaningarna i två steg. I första 

steget är målsättningen att sortera frågor och uppmaningar efter vad de handlar och det andra 
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steget att undersöka hur frågorna är formulerade. Frågorna och uppmaningar undersöks alltså i 

sitt sammanhang där de yttras tillsammans med omkringliggande frågor och uppmaningar.  

 

I det första steget sker en sortering av vad frågan eller uppmaningen handlar om. Frågan eller 

uppmaningen kan till exempel handla om en specifik uppgift eller en metod som används för att 

lösa uppgiften. Beroende på vad frågan handlar om kan den delas in i olika grupper. Inspirerade 

av Hattie och Timperleys (2007) kategoriseringar har vår granskning upptäckt sex olika grupper 

som utkristalliserats vid analysen av frågorna och uppmaningarna (se tabell 1). I det andra steget 

undersöks hur frågorna eller uppmaningarna är formulerade i de olika grupperna som bildats. 

Detta för att undersöka likheter och olikheter i frågorna och uppmaningarna och kunna säga 

något om “på vilket sätt” frågor eller uppmaningar ställs. Det som menas med formuleringar är 

vilka frågeord som används och vilken respons som förväntas av eleven inom var och en av 

grupperna. Med respons menas ett svar, eller en handling till följd av frågan eller uppmaningen. 

När det gäller vilken respons som förväntas kommer frågan och uppmaningen granskas utifrån 

om den söker en beskrivning eller en förklaring, ett resonemang, att identifiera om något fel 

finns, om frågan eller uppmaningen strävar efter att eleven ska ge exempel eller om den vill guida 

eleven vidare i handling. Frågeord som “vad, hur, varför” förväntar sig olika svar och olika typer 

av elevrespons vilket gör det en relevant aspekt att studera. Frågor och uppmaningar där svar 

förväntas menas t.ex. att läraren eftersökte ett beskrivande eller förklarande svar från eleverna: 

“varför inte det?”, “hur gör du då?” och “vad tror ni?”. Tydligare exempel av mönster och 

likheter kring sorteringen av frågor och uppmaningar beskrivs i resultatet.  

 

Vi tittar på de sex olika grupper som utformats efter analysen  i tabell 1 nedan. 
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Tabell 1. Analyssteget sorterar först in frågor och uppmaningar som resulterade i sex olika grupper. 

Uppgiftsspecifika Metodspecifika Generella Arbetssättsfokuserade Elevfokuserade  Övriga 

Fågor och 

uppmaningar som 

handlar om en 

specifik uppgift. 

Frågan eller 

uppmaningen har ofta 

ett eftersökt rätt svar. 

Frågor och 

uppmaningar som 

handlar om  metoden 

som ligger till grund 

för att lösa uppgiften. 

Exempelvis, strategier 

och metoder för 

lösningen av 

uppgiften. 

Frågor och 

uppmaningar som 

handlar om något 

mer övergripande 

matematiskt i ett 

större perspektiv och 

inte om en specifik 

uppgift. Dessa 

behöver en bredare 

förklaring för att 

besvaras eller 

genomföras. 

Frågor och uppmaningar 

som handlar om elevens 

praktiska arbetssätt och 

planering av studier. 

Frågor och 

uppmaningar som 

handlar om elevens 

personliga 

uppfattning. 

Exempelvis sökandet 

av en förklaring från 

eleven om vad 

eleven tycker om 

uppgiften. 

Frågor och 

uppmaningar där 

det inte går att 

tolka vad frågan 

handlar om, dvs. 

går inte att dela 

in i någon av de 

andra fem 

grupperma.  

Ex. “Vad händer då x 

går mot 3?” 

Ex. “Hur gör du då, 

när du ska derivera?” 

Ex. “Varför ska man 

derivera, har du koll 

på det?” 

Ex. “Strukturera upp 

uppgifterna och skriv 

tydligt upp dina 

anteckningar, då blir det 

lättare.” 

Ex. “Hur gick det 

tycker ni?” 

Ex. “Vad är det 

här?” 

Sammanhanget 

kunde inte tolkas 

och därför kunde 

inte yttrandet 

kopplas till 

någon annan 

grupp. 

 

5.4 Metod för forskningsfråga 2 

Hur organiserar lärare sina lektioner för att möjliggöra återkoppling? 

5.4.1 Datainsamling F2 

För observationerna krävs att observatören har relativt goda förkunskaper inom formativ 

bedömning, med extra fokus på återkoppling, framför allt genom de strategier forskarna Black 

och Wiliam lyfter. Observatören bör känna till olika perspektiv av återkoppling inom formativ 

bedömning, hur dessa definieras samt att observatören kan identifiera de klassiska teknikerna 

som finns beskrivna. Inför observationerna genomfördes en pilotobservation för att testa 

utrustning och observationsprotokoll. Pilotobservationen förde med sig mindre förändringar av 

observationsprotokollet. t. ex. ordningsföljden av aktiviteter som antecknas. Fältanteckningarna 

används för att identifiera valda aspekter från lärarens organisation som kan kopplas till 
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återkoppling. Ljudinspelningen har också använts som komplement, där det lyssnats igenom för 

att hitta möjliga yttranden från läraren som tydliggör dessa aspekter.  

Aspekterna som undersöks är: tekniker, kamrat- och självbedömning, kommentarer, 

poäng på återlämnad uppgift/prov och om det ges tid för återkoppling i lektionsupplägget. För att 

en teknik ska kryssas för och noteras i fältanteckningarna ska de få avsatt tid i undervisningen 

och användas på ett sätt som liknar beskrivningen i teorin. Det kan vara att lektionen innehåller 

vissa konkreta föremål som miniwihteboards eller färgglada muggar (traffic light). De blir 

därmed tydliga om de förekommer. Några andra tekniker bygger på att läraren uttryckligen ber 

eleven att para ihop uppsatser (andra exempel kan vara “finn felen” och “exit ticket”). Det kan 

också handla om att läraren lämnar tillbaka uppgifter eller prov med “+/-/=” bedömning.  

Kamrat- och självbedömning innebär att läraren initierar eller ger utrymme för detta 

konkret och uttryckligt. Det krävs att läraren uttryckligen i skrift eller tal uppmanar eleverna att 

enskilt eller i grupp bedöma varandras eller andra elevers lösningar. Tre exempelsituationer 

följer: (1) Läraren uppmanar eleverna att jobba i par genererar inte ett kryss. Detta gäller inte som 

kamratbedömning eftersom det inte uttryckligen handlar om bedömning utan bara om en 

gruppaktivitet. (2) Läraren ger eleverna exempellösningar på nationella prov samt 

bedömningskriterier till detta. Eleverna får skriftliga instruktioner att bedöma utefter kriterierna. 

Detta ger ett kryss eftersom läraren här genom skriftliga instruktioner uttryckligen ber eleverna 

att bedöma uppgifter efter en bedömningsmall. (3) Läraren ger eleverna en bedömningsmall och 

ber eleverna att rätta och kommentera sitt eget arbete. Detta ger ett kryss eftersom eleverna här 

uttryckligen uppmanas att bedöma sitt eget arbete. 

För att rutan om utrymme för återkoppling ska kryssas måste läraren uttryckligen i skrift 

eller tal meddela att tid är avsedd att bearbeta ett återlämnat material t.ex. prov eller en uppgift. 

Tre exempelsituationer följer: (1) Läraren lämnar tillbaka en uppgift i slutet av lektionen och ber 

eleverna läsa igenom kommentarerna hemma. Detta ger inte ett kryss. Eftersom läraren uppmanar 

eleverna att kolla igenom kommentarerna utan att ge lektionstid gör att aspekten ej uppfylls. (2) 

Läraren lämnar tillbaka en inlämningsuppgift med kommentarer och uppmanar eleverna att 

arbeta under lektionen med den återkoppling de fått. Detta ger ett kryss eftersom läraren här 

uppmanar eleverna att bearbeta uppgiften under lektionstid. (3) Läraren lämnar tillbaka en 

uppgift i slutet av lektionen och ber eleverna läsa igenom kommentarerna, göra eventuella 

revideringar för att lämna in uppgiften igen för en andra bedömning vid ett senare tillfälle. Detta 
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ger inte ett kryss. Läraren ger inte eleven något utrymme att bearbeta återkopplingen även om 

läraren ger utrymme för vidare bedömning. 

Den sista delen i fältanteckningarna är kopplad till om läraren ger återkoppling till 

eleverna i form av kommentarer eller poäng på återlämnade uppgifter eller prov under lektionen. 

I fältanteckningarna noteras om kommentar, poäng eller både kommentar och poäng 

förekommer. Utöver observationsprotokollet tas eventuellt bilder på material från klassrummet 

såsom stenciler, teknisk utrustning, läromedel. Det observationsprotokoll som används återfinns 

som bilaga nr 1. 

5.4.2 Analys av fältanteckningar 

I fältanteckningarna antecknades vad som hände i klassrummet och vilken tid, medans mer 

konkreta tekniker eller händelser kryssades för i observationsprotokollet. Efter observationen 

justerades observationsprotokollet med hjälp av fältanteckningarna. Det som sedan analyseras 

vidare är det som rör lärarens organisation utifrån aspekterna som beskrivits ovan. 

I resultatet presenteras en tabell över vilka av aspekterna som uppfylls för respektive 

lektion. Där kommer antalet tekniker som förekom på lektionen presenteras samt resultatet från 

observationens fältanteckningar. 

5.5 Information till lärare och klass 

Alla lärare fick information om deras anonymitet i studien, vårt övergripande syfte, deras 

fullständiga rätt att avbryta sin delaktighet när som helst under studiens gång samt att den data 

som samlas in enbart kommer användas i syfte för den här studien. Detta enligt forskningsrådets 

etiska principer (Vetenskapsrådet 2002). Läraren fick inte på förhand veta vad som skulle 

observeras. Lärarna besvarade även en enkät efter att alla observationer var genomförda. Enkäten 

innehöll frågor om demografi tillsammans med en specifik fråga om lärare brukar tänka på hur de 

använder frågor och uppmaningar i sin undervisning. 
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6 Resultat 

Resultatet är indelat efter respektive forskningsfråga. Först beskrivs demografiska fakta från 

enkäten (Bilaga 2) om de lärare som deltog i studien, varpå resultatet för forskningsfråga 1 och 2 

följer. Vi har valt att först presentera den kvalitativa delen av forskningsfråga 1, ”på vilket sätt” 

innan vi presenterar ”i viken utsträckning”. Syftet är att först få förståelse för vilken typ av frågor 

som behandlas. 

6.1 Informanter - bakgrundsinformation 

De lärare som deltog i studien är mellan 29 och 69 år gamla. De är alla behöriga matematiklärare 

från 4 olika gymnasieskolor. Lärarna har varit verksamma som lärare i mellan 3 och 25 år. Alla 

utom en av lärarna har gått eller går nu någon form av fortbildning och alla lärare påstår sig tänka 

på hur de använder sig av frågor och uppmaningar. 

6.2 Forskningsfråga 1  

I vilken utsträckning och på vilket sätt ställer läraren frågor och uppmaningar som ger eleven 

möjlighet att utveckla tänkande?  

6.2.1 På vilket sätt ställer lärare frågor och uppmaningar? 

På det sätt som de utvecklande frågorna ställs finns likheter och olikheter. Nedanstående avsnitt 

besvarar delen av frågeställning 1 som fokuserar på på vilket sätt läraren ställer frågor och 

uppmaningar som ger eleven möjlighet att utveckla tänkande. Frågorna och uppmaningarna som 

upptäcktes genererade i sex olika grupper som baseras på sammanhang och var frågan riktar sig. 

Utifrån skillnader mellan dessa grupper har vi upptäckt att frågeorden som används för att ställa 

frågorna i de olika grupperna skiljer sig en aning åt. Däremot är det svårarare att dra slutsatser om 

vilken respons som förväntas, men vi noterade vissa likheter mellan de grupper som första 

sorteringen gav. Resultatet av denna del redovisas här nedan. 

 

När den första sorteringen gjordes noterades vissa skillnader i frågorna och uppmaningarna som 

genererade en tabell som effekt av analysen. Frågorna och uppmaningarna delades in i sex olika 

grupper (se tabell 2). Det var främst en uppgiftspecifik, en metodspecifik, en generell, en 

elevfokuserad och en arbetsmetodspecifik grupp. De övriga frågor och uppmaningar som inte 

sorterades in i dessa nämnda sorterades in i den sjätte gruppen som kallas för Övriga. Det var 
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övervägande flest frågor och uppmaningar som var uppgiftspecifika, varpå ordningen följer: 

metodspecifika, generella, övriga, elevfokuserade och arbetsmetod. Dessa visas i tabell två och 

beskrivs här nedan.    

De uppgiftspecifika frågorna och uppmaningarna handlar om den specifika uppgiften som 

eleven arbetar med: “vad händer med a om x är 3?” och “roten ur 4 vad blir det då?”. 

Metodspecifika är de frågor och uppmaningar som riktar sig till hur man ska angripa en mer 

övergripande matematisk modell, strategi eller metod: “hur gör du för att lösa ekvationer av den 

här typen?”. När frågan eller uppmaningen är riktad till att lyfta perspektivet, nämna fler 

exempel, hitta gemensamma samband eller t.ex. förklara varför man ska derivera och vad det är 

bra för, så klassas frågan eller uppmaningen som att vara generell. Övrigagruppen innehöll frågor 

och uppmaningar där sammanhanget var svårtolkat eller som inte helt passar in i de övriga 

grupperna. Bland annat exempelvis frågor och uppmaningar som uppmanar till att prova, eller ge 

exempel. Den elevfokuserade gruppen innehöll frågor som riktar sig till elevens specifika 

kunskaper eller uppfattningar om uppgiften: “hur gick det tycker ni?”, “ja vill höra vad ni tänker 

först”, “Tycker ni att ni räknat rätt?”.  I den sjätte gruppen, arbetsmetod, sorterades frågor och 

uppmaningar som riktade sig mot elevens mer praktiska arbetssätt: “Hur gör man för att repetera 

nu på den här lektionen?”, “det där tycker jag att du ska lösa själv innan du tittar på lösningen”, 

“skrik inte ut era svar nu utan låt alla få tänka”.  

 

De sex olika grupperna presenteras i tabell 2, som följer:  
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Tabell 2. Tabell som visar “på vilket sätt” som frågor ställts och uppmaningar getts. Ordnade efter grupper och 

deras innehåll enligt analys. 

Sammanhang 

/riktas mot 

Uppgiftsspecifika Metodspecifika Generella Arbetssätts 

fokuserade 

Elevfokuserade  Övriga 

Förklaring Fågor och 

uppmaningar som 

handlar om en 

specifik uppgift. 

Frågan eller 

uppmaningen har 

ofta ett eftersökt rätt 

svar. 

Frågor och 

uppmaningar som 

handlar om  

metoden som ligger 

till grund för att 

lösa uppgiften. 

Exempelvis, 

strategier och 

metoder för 

lösningen av 

uppgiften. 

Frågor och 

uppmaningar som 

handlar om något 

mer övergripande 

matematiskt i ett 

större perspektiv 

och inte om en 

specifik uppgift. 

Dessa behöver en 

bredare förklaring 

för att besvaras 

eller genomföras. 

Frågor och 

uppmaningar 

som handlar om 

elevens 

praktiska 

arbetssätt och 

planering av 

studier. 

Frågor och uppmaningar 

som handlar om elevens 

personliga uppfattning. 

Exempelvis sökandet av 

en förklaring från eleven 

om vad eleven tycker 

om uppgiften. 

Frågor och 

uppmaningar där 

det inte går att tolka 

vad frågan handlar 

om, dvs. går inte att 

dela in i någon av 

de andra fem 

grupperma.  

Antal frågor 

/uppmaningar 

44 24 11 6 14 28 

Vanliga 

frågeord 

Vad, vad händer Hur, hur göra Varför Varför och hur 

göra 

- - 

Frågans syfte 

- responsen 

Beskriva, förklara, 

identifiera fel, 

ifrågasätta 

Beskriva, förklara Beskriva, förklara Förklara eller 

vägleder. 

Beskriva, förklara, 

åsiktsökande, identifiera 

fel 

Beskriva, förklara, 

ge förslag/exempel 

Exempel på 

frågor 

Beskriva/föklarande

: “1,5% ja. Så, vad 

säger det här talet 

dig då?” “Vad vet 

du när den blir 

noll?”, ”Vad händer 

när x går mot 3?”, 

Roten ur 4 vad 

innebär det?” 

Ifrågasätter: “8.3/2 

får man göra 

såhär?”, “Är det 

bara två? Hur vet 

du det?” 

Beskriva/förklara: 

"Hur gör du då?", 

"Hur ska jag räkna 

ut det?", "och nu 

då, nästa steg?" 

Beskriva/förklara:

“Ja, visst gör man 

det. Men varför 

gör man det då?”, 

“och varför är det 

det?” 

“Det har vi 

aldrig testat, o 

varflr testade vi 

inte det?”, “Hur 

gör man för att 

repetera nu på 

den här 

lektionen?” 

Beskriva/förklara: “hur 

tänkte du då? då tänkte 

du att...”, “Kommer ni 

ihåg vad som gäller 

här?” 

Åsiktssökande: “hur 

gick det tycker ni?”, 

tycker ni att ni räknat 

rätt?”, “Vad tror ni?” 

Identifiera fel: "mm, 

kom du på vart det blev 

tokigt?" 

 

Ge exempel: "visa 

mig en som vi kan", 

"vad är vi på som är 

så ta ett exempel" 

Prova: "prova göra 

det så ser vi vad 

som händer" 
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I det andra steget av sorteringen fann vi att de olika grupperna använder olika frågeord och att 

merparten av frågorna och uppmaningar är beskrivande och förklarande, alltså att läraren genom 

att ställa frågan eller ge uppmaningen förväntar sig en respons då eleven förklarar eller beskriver 

i sitt svar. Inom de Uppgiftspecifika frågorna innehåll ett tiotal orden “vad händer”, exempelvis: 

“vad händer när x går mot 3?”, “men titta hörnini vad är det som händer?”. Dessa flesta av 

“vad händer” frågor kommer från en av lärarna, i övrigt var de förklarande frågorna spridda 

mellan alla lärare. Fler exempel från de Uppgiftspecifika är: “vad innebär det?” och “vad 

betyder… ”. De Metodspecifika innehåller i stor utsträckning “hur göra” i någon form: “har du 

någon strategi?”, “hur gör du då?”, “och nu då, nästa steg?”, “hur gör du för att bli av med 

det?”. Generella frågor och uppmaningar återfanns flest gånger som varför-frågor, “varför ska 

man derivera, har du koll på det?”, “men varför gör man det då?”. Andra exempel från den 

Generella frågorna och uppmaningarna är även beskrivande och förklarande: “och vad betyder 

då gränsvärde?” eller som bl.a: “men få höra resonemanget då” och “har de något 

gemensamt?”. Två av frågorna i Arbetssättsgruppen innehöll “varför” och en innehöll “hur 

göra”. De tre andra var uppmaningar att fortsätta jobba. I de två sista grupperna, Övriga och 

Elevfokuserade kunde inga direkta frågeord noteras som specifika för gruppen. Därför har de 

streck i tabell 2ovan.  

 

Att sortera in frågor och uppmaningar efter vilken respons som eftersöks gav inga stora 

skillnader. Det vi noterade var dock att nästan alla frågor söker efter beskrivande eller 

förklarande respons. Gruppen Arbetssätt hade också med frågor och uppmaningar som sökte att 

vägleda eleven. Övriga gruppen innehöll också frågor och uppmaningar som ville ge önskemål 

om att eleven skulle ge vidare förlag eller exempel. Den elevfokuserade gruppen efterfrågade 

åsikter om vad eleven tycker eller tror om något eller hur det går och även frågor som ville 

identifiera elevens fel eller misstag.  

 

Summering av “på vilket sätt” 

Vi sorterade in frågor och uppmaningarna i sex olika grupper efter sammanhang. De flesta 

handlade om uppgiften, metoden och vissa var mer generellt övergripande. I dessa tre grupper 

syntes en skillnad i vilka frågeord som användes. I respektive ordning till de tre omnända 

grupperna fann vi flest “vad”, “hur” och “varför”. I alla dessa sökte man efter att eleven skulle 
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beskriva och förklara. I de andra tre grupperna var variationen av frågeord större eller så liten att 

det inte gick att tyda ett mönster. Däremot sökte de flesta frågorna och uppmaningarna även här 

ett beskrivande och förklarande svar. 

 

6.2.2 I vilken utsträckning ställde läraren frågor och uppmaningar? 

I tabellen nedan presenteras resultatet för frågeställning 1. Detta är den kvantitativa delen av 

forskningsfråga 1 som fokuserar på i vilken utsträckning läraren ställer utvecklande frågor och 

uppmaningar. Här presenteras antalet frågor och uppmaningar, hur många av dessa som är 

utvecklande och för hur många av de utvecklande frågorna som läraren ger tid till eleverna att 

tänka efter. 

 

Totalt observerades 8 lektioner på 4 olika gymnasieskolor. Lektionernas längd varierade mellan 

40 och 80 minuter. Alla lektioner hade ett upplägg med någon form av genomgång och eget 

arbete. Under genomgången stod läraren mestadels framför klassen och under det egna arbetet 

gick läraren runt i klassrummet och hjälpte elever. Hur stor del av lektionen som var genomgång 

varierade mellan 17% och 50% av lektionens längd och resterande var eget arbete för eleverna. 

Antalet matematikrelaterade frågor som ställdes var i genomsnitt 137 stycken per lektion och 

genomsnittslektionen var 64 min lång. Det totala antalet frågor och uppmaningar varierade 

mellan 60 stycken och 191 stycken per lektion. Variationen kan inte beskrivas höra ihop med 

lektionens längd då inga tydliga mönster går att se. Frågor som ställdes varierade mellan t.ex. 

informationsfrågor om uppgifter; ”Vad är sannolikheten att den inte går sönder under 

garantitiden då?”, retoriska frågor vid uppgiftslösning; “Då är det 40 tusen gånger ett komma 

två upphöjt till noll va?”, uppmaningar till att påbörja arbete; “men kör på nu så det är ändå bra 

att ni jobbar på nu risken är att ni inte gör något hemma”, och frågor som söker en förklaring 

eller beskrivning från elever; “hur gör du för att ordna till det då?”. 

 

I tabell 3 redovisas den procentuella andelen frågor som klassificerats som utvecklande per 

lektion, samt hur stor procentuell andel frågor där eleverna också ges tid att tänka. Siffror i 

parentes visar på antalet frågor. Förtydligande av ord i tabellen; totala menas totala antal frågor 

och uppmaningar; utvecklande menas utvecklande frågor och uppmaningar. 
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Tabell 3. Summering av “i vilken utsträckning” från F1. Ordnade efter utvecklande frågor och uppmaningar delat 

med totala antalet frågor och uppmaningar. 

Lektion nr Totala antalet (st) 
𝐔𝐭𝐯𝐞𝐜𝐤𝐥𝐚𝐧𝐝𝐞

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒂 𝒂𝒏𝒕𝒂𝒍
 

𝐃ä𝐫 𝐭𝐢𝐝 𝐠𝐞𝐬

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐚 𝐚𝐧𝐭𝐚𝐥
 

𝑫ä𝒓 𝒕𝒊𝒅 𝒈𝒆𝒔

𝑼𝒕𝒗𝒆𝒄𝒌𝒍𝒂𝒏𝒅𝒆
 

1 60 16,7% (10) 13,3% (8) 80,0% 

2 94 16,0% (15) 9,6% (9) 60,0% 

3 191 15,2% (29) 6,8% (13) 44,8% 

4 79 12,7% (10) 6,3% (5) 50,0% 

5 181 11,0% (20) 7,7% (14) 70,0% 

6 173 10,4% (18) 5,8% (10) 55,6% 

7 147 10,2% (15) 6,8% (10) 66,7% 

8 175 5,7% (10)  2,9% (5) 50,0% 

Medel 137,5 11,5% 6,7% 58,3% 

 

Tabell 3 visar att 11,5% av alla matematikrelaterade frågor och uppmaningar under de 8 

lektionerna i genomsnitt är utvecklande frågor och uppmaningar. 6,7% av alla 

matematikrelaterade frågor och uppmaningar var utvecklande för vilka eleverna dessutom gavs 

tid att tänka. Andelen utvecklade frågor och uppmaningar varierade mellan 5,7% på en lektion till 

16,7% på en annan. Det lägre värdet 5,7%, skiljer sig markant från de övriga som var över 10%. 

De utvecklande frågorna och uppmaningarna när det gavs tid visar på en variation från 2,9% till 

13,3%. I detta fall är det 13,3% som utmärker sig mest, det innebar 8 stycken utvecklande frågor 

och uppmaningar som gavs tid av totalt 60 stycken frågor och uppmaningar som ställdes under 

lektionen. Den lektionen är också den som innehöll störst procentandel utvecklande frågor och 

uppmaningar.  

 

Av alla utvecklande frågor och uppmaningar som yttrades var det i snitt 58,3% där läraren gav 

eleverna tid till att tänka. Under en lektion gavs 80% av de utvecklande frågorna och 

uppmaningarna också tid att tänka och det lägsta låg på 44,8%. Av de frågor och uppmaningar 

som ställdes under lektionernas genomgångar var 14,6% utvecklande frågor och uppmaningar. 

Under det egna elevarbetet var andelen utvecklande frågor och uppmaningar 9,2%. 
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6.3 Forskningsfråga 2 

Hur organiserar läraren lektionen för att möjligöra återkoppling? 

 

Under observationerna uppmärksammades ingen av de 4 aspekter som tillhör forskningsfråga 2. 

Det förekom inga av de specifika tekniker som hänger ihop med återkopplingsstrategin; 

uppmaningar att genomföra kamrat- eller självbedömning från lärare till elev; återkoppling 

genom kommentarer istället för genom betyg förbättrar elevens lärande; samt återkoppling 

utvecklar lärandet genom att läraren ger tid åt eleven att bearbeta den.  

6.4 Sammanfattning av resultat 

Kortfattat visar resultaten från forskningsfråga 1 i medel på att 6,7% av alla frågor och 

uppmaningar är utvecklande frågor och uppmaningar som även ges tid i form av minst 1 sekund. 

42% av alla utvecklande frågor och uppmaningar som ställdes under lektionerna gavs inte tid för 

att potentiellt tänka. Flest frågor och uppmaningar grupperades som uppgiftspecifika, 

metodspecifika och generella där frågeorden som användes skiljde sig åt mellan grupperna. 

Frågeord som ”vad” och ”vad händer” tillhörde gruppen uppgiftspecifika, ”hur” och ”hur göra” 

tillhörde metodspecifika och ”varför” tillhörde gruppen generella. Resultatet av forskningsfråga 2 

visade på att ingen av de aspekter som observerades noterades under någon av de 8 observerade 

lektionerna. Det innebär att vi inte såg något i lärarens organisation som tyder på ett medvetet 

formativt arbetssätt.  
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7 Diskussion 

Även diskussionen kommer vara indelad efter de olika forskningsfrågorna, samt underkategorier 

med tillhörande metoddiskussion. Först forskningsfråga 1, ”i vilken utsträckning” följt av ”på 

vilket sätt” och sedan forskningsfråga 2. Sist diskuterar vi återkopplingsbegreppet under en egen 

rubrik. 

7.1 Diskussion forskningsfråga 1 

I vilken utsträckning och på vilket sätt ställer läraren frågor och uppmaningar som ger eleven 

möjlighet att utveckla tänkande? 

7.1.1 I vilken utsträckning 

De frågor och uppmaningar där tid ges som vi undersökt i den här studien utgörs alltså av 6,7% 

(genomsnitt från de 8 lektionerna). Av 1100 stycken frågor och uppmaningar så var 127 stycken 

utvecklande varav 74 stycken faktiskt gav minst 1 sekund åt eleven att möjligtvis tänka. Utifrån 

vårt resultat har vi några slutsatser som vi diskuterar här. 

 

Av alla frågor och uppmaningar var 11,5% utvecklande. Det ställdes väldigt stor andel frågor 

som inte potentiellt ledde till tänkande. Wiliam (2005) menar att frågorna som ställs används för 

att bekräfta om eleverna förstår vad de ska lära sig och att om en elev svarar rätt så är det 

lockande att anta att elevens slutsatser är detsamma som lärarens. Wiliam menar att frågan här är 

begränsningen i vad för antagande läraren kan göra. Att läraren yttrar frågor och uppmaningar 

och sedan lyssnar efter ett givet svar verkar vara mer vanligt än att ställa frågor och uppmaningar 

som eftersöker hur elever tänker i vår studie, precis som Wiliam (2007) också påstår.  

 

På ungefär hälften av de utvecklade frågorna och uppmaningarna gavs det tid tänka. Av alla de 

utvecklande frågorna och uppmaningarna så var det 58% för vilka  det gavs minst 1 sekund till att 

möjligtvis tänka. I Black et al. (2004) beskrivs forskning av Budd Rowe (1974) som visar att 

många lärare väntar mindre än en sekund efter att de ställt en fråga innan de fortsätter. Ofta med 

att fråga en till fråga eller helt enkelt med att svara på frågan själv. Detta var också något vi 

märkte av under transkriberingen av våra ljudinspelningar. Det var ofta som lärare svarade på 

frågan själv. Tillfällen fanns också då läraren inom en sekund ställde en ny fråga som förenklade 

den första frågan. Om eleven inte svarade så fortsatte bara läraren att upprepa en ny fråga. Detta 
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frågebeteende skulle kunna leda till att elever väljer att inte svara vid första frågan eftersom de 

snart får en enklare fråga eller en uppmaning. Black et al. (2004) menar att en orsak att lärare inte 

ger längre väntetid än en sekund är att det är svårt att bryta redan invanda mönster. Om lärare 

skulle öka väntetiden menar Black et al. (2004) att studenterna kan ta större del i diskussioner och 

att längden på deras svar ökar. Black et al. (2004) nämner några förslag som vi gärna upprepar. 

Öka antalet frågor och uppmaningar som belyser de problem som möjligen hindrar elevens 

förståelse, låt väntetiden efter frågor öka för att ge elever möjlighet att tänka och formulera 

uppföljningsfrågor som skapar utrymme för studentens förståelse att växa. Den egentliga 

poängen med att ställa en fråga är att få information om vad eleven tänker (Black et al. 2004).  

 

Utvecklande frågor och uppmaningar ges mest under genomgång. Med tanke på att lektionerna i 

snitt innehöll mer tid till eget arbete än till genomgång är resultatet anmärkningsvärt. Eftersom 

läraren totalt sett ställde fler frågor och gav uppmaningar under elevernas egna arbete borde 

möjligen flera av dem vara utvecklande också. Men enligt Wiliam (2005) ställs många frågor av 

läraren i helklass för att hålla eleverna alerta och på tårna, men de har liten inverkan på lärandet. 

Det som däremot är ovanligt är att en lärare under genomgång har en längre konversation med en 

elev där flera följdfrågor på elevsvaret yttras (Wiliam, 2005). Wiliam menar att om detta sker kan 

dialogen i klassrummet ge positiva effekter på lärandet. Under observationerna i detta arbete 

noterades inga längre konversationer mellan lärare och specifika elever. Detta var inget som 

tydligt söktes efter, men vår uppfattning är att läraren ofta bad elever som räckte upp handen att 

svara och att läraren efter elevsvaret ofta nöjde sig och gick vidare. Om eleven svarat fel på en 

fråga eller uppmaning så gav läraren rätt svar och fortsatte. Orsaken till att lärarna ställer fler 

utvecklande frågor och uppmaningar vid genomgångar än när eleverna arbetar enskilt har vi inget 

riktigt bra svar på. En anledning skulle kunna vara att läraren mer troligt ställer frågor och 

uppmaningar som är metodspecifika under genomgångar och mer uppgiftspecifika vid enskild 

elevhjälp. Men vi noterade ingen nämnbar skillnad i frågorna och uppmaningarnas typ kring om 

de var mer eller mindre uppgiftspecifika än metodspecifika under genomgång kontra eget 

elevarbete.  

 



36 

 

7.1.2 På vilket sätt 

De utvecklande frågorna och uppmaningarna hade mönster som lyftes fram redan i resultatet. Vi 

hittade flest frågor och uppmaningar som var uppgiftspecifika, metodspecifika och generella. 

Men vi fann också grupper av frågor och uppmaningar som handlade om arbetssätt, eller var 

elevfokuserade.  

Främst de två mest förekommande grupperna vi fann kan liknas vid Hatties och 

Timperleys (2007) nivåer av återkoppling. I deras studie klassificierar de återkoppling till 4 

nivåer: uppgiftsnivå, processnivå, metakognitiv nivå och personlig nivå. Hatties och Timperleys 

(2007) uppgiftsnivå kan liknas vid detta arbetes uppgiftspecifika grupp; processnivån kan liknas 

vid den metodspecifika. Däremot är det svårare att koppla metakognitiv och personlig nivå till 

någon av de grupper som vi har upptäckt. Närmast personlig nivå kan gruppen elevfokuserad 

liknas. Trots att detta arbete enbart fokuserade på frågor och uppmaningar så är det ändå 

intressant att de två största grupperna som arbetet presenterar, bekräftar att Hatties och 

Timperleys (2007) mest förekommande nivåer även återfinns. Hattie och Timperley (2007) lyfter 

fram uppgiftnivån som den mest förekommande. Som i detta arbete var benämda uppgiftspecifika 

frågor och uppmaningar. Trots skillnader inom återkopplingsbegreppet vill vi belysa att 

kopplingar mellan Hattie och Timperleys nivåer av återkoppling  återfanns med grupper detta 

arbete upptäckte.  

 

Det är intressant att se att väldigt många frågor liknar varandra avseende vad de handlar om och 

vad de riktas mot. Frågor och uppmaningar som riktade sig till att beskriva och förklara något 

dominerade över lag. Alla lärare ställde sådana frågor vilket inte förvånar oss speciellt mycket då 

det ofta är så att man ställer en fråga för att få ett svar som beskriver eller förklarar det man 

undrar över. Det var intressant att vi tydligt såg skillnad på användningen av frågeord inom våra 

grupper. Inom de metodspecifika frågorna och uppmaningarna fanns ofta “hur gör” med på 

något sätt. De som innehöll “vad tror” och “vad händer” var ofta om en uppgiftspecifik fråga 

eller uppmaning. “Vad händer” frågorna ställdes främst av en lärare och det är antagligen sättet 

att prata på som spelar en roll i hur man ställer en fråga. “Varför” frågorna fanns mest 

förekommande i den generella gruppen.  

Det är också intressant att fundera på om lärare väljer att säga på ett visst sätt och varför. 

Alla lärare beskrev i enkäten att de tänker på hur de ställer frågor och uppmaningar i sin 
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undervisning. Svaret från enkätfrågan intresserar oss eftersom vårt reslutat visar på att endast 

11,5 % av de frågor och uppmaningar som läraren ställer är utvecklande. Vi menar inte att alla 

frågor och uppmaningar behöver leda till tänkande, men vi tror att det borde finnas möjligheter 

till att öka denna andel. Om nu alla lärare tänker på hur de använder frågor och uppmaningar, 

varför väljer de att formulera dem som de gör? Detta skulle man kunna undersöka vidare i ett 

annat arbete. Särskilt eftersom Black et al. (2004) verkligen lyfter att poängen med att ställa 

frågor är att de ska utveckla elevernas tänkande.  

 

Något vi uppmärksammade under observationerna och under bearbetningen av det transkriberade 

materialet är att lärare i stor utsträckning löser hela uppgifterna vid handledning, med marginell 

hjälp av eleverna. Det här berör en aspekt som vi dessvärre var tvungna att välja bort på grund av 

tidsbrist men den hör delvis samman med hur läraren ställer frågor. Aspekten grundade sig i hur 

läraren förhåller sig i guidandet i uppgiftslösning med eleven. Det skulle t.ex. kunna kopplas ihop 

med att vi upplevde att läraren ställde många frågor på rad. Först en mer utvecklande fråga eller 

uppmaning som sedan bröts ner i mer och mer på detaljnivå om inte eleven svarade inom en 

sekund. Eleven kanske inte hinner tänka på den första frågan innan nästa förenklade fråga ställs 

av läraren.Wiliam (2007) beskriver att ge återkoppling i form av försiktig vägledning när 

eleverna kört fast är mer effektivt för att öka elevers inlärning snarare än att ge eleverna en 

färdigserverad lösning.  

 

7.1.3 Reflektion kring forskningsfråga 1 

Om vi skulle få vara konkreta så skulle vi vilja ge lite råd kring användandet av frågor och 

uppmaningar. Vi håller med Black et al. (2004) om att frågor och uppmaningars poäng borde 

vara att samla information om elevens tänkande. En förutsättning för det är förstås att ställa 

utvecklande frågor och uppmaningar som leder till tänkande hos eleven. Vi vill uppmana lärare 

att fundera igenom och bli medvetna om vad för frågor och uppmaningar som de använder. Om 

läraren aldrig ställer en utvecklande fråga eller uppmaning kan det vara svårt att förvänta sig att 

eleverna ska tänka. Vill t.ex. läraren fråga om en strategi i uppgiftslösning så kan det finnas en 

poäng att känna till hur dessa frågor eller uppmaningar kan se ut. En viktig poäng är att lärare 

borde ge mer tid att tänka efter att de har ställt en fråga eller gett en uppmaning. Skulle läraren 
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bara vänta minst 1 sekund efter de ställt en utvecklande fråga eller uppmaning i vår studie så 

skulle fler elever få en chans. Faktum är att 42% av alla utvecklande frågor och uppmaningar inte 

gav möjlighet till minst 1 sekund i tid för eleven att möjligen tänka, enligt vår studie. Förstås kan 

man fundera över hur mycket man hinner uppfatta av själva frågan eller uppmaningen och tänka 

inom en sekund. Människor är ju olika, men författarna till detta arbete provade själva tänka efter 

en fråga och kom inte så långt i den egna tankeprocessen inom 1 sekund. 

 

7.1.4 Metoddiskussion forskningsfråga 1 

För att undersöka lärarens frågor och uppmaningar är ljudinspelning ett bra alternativ, då det 

fångar upp lärarens yttranden. Det fångar dock inte upp lärarens kroppsspråk. Om en lärare ställer 

en fråga och ger tid, men faktiskt genom sitt kroppsspråk signalerar något annat, ex. har ryggen 

mot eleverna och skriver på tavlan, kan det tänkas att det skickas signaler om hur respons från 

elever eftersträvas. En videoinspelning hade möjligen varit att föredra för att kunna analysera 

dessa moment som påverkar. Ljudinspelning är dock smidigare och enklare än video. Vår 

erfarenhet var dessutom att lärarna vi observerade inte ville ställa upp på videoinspelning, men att 

det var helt okej med ljudinspelning.  

 

Vi valde att använda oss av kategorierna utvecklande frågor och uppmaningar och mäta tiden 

efter, för att definiera om en fråga eller uppmaning leder till tänkande. Detta baserades på 

påståenden utifrån forskning om formativ bedömning. Det finns förstås andra sätt att undersöka 

om en fråga eller uppmaning leder till tänkande, men utifrån den formativa bedömningen så är 

dessa två delar centrala. Genom vårt val har vissa frågor och uppmaningar inte kommit med i 

analysen. Till exempel att läraren svarar snabbt på sin egen fråga eller att eleven svarat så snabbt 

inom 1 sekund att läraren hinner bekräfta eller yttra en ny fråga eller uppmaning. Dessa frågor 

och uppmaningar kan ha lett till tänkande. Samtidigt funderar vi över hur mycket tänkande som 

egentligen pågått hos eleven då de svarat så snabbt. Wiliam (2007) poängterar att elevernas 

egenställda frågor både är viktiga för lärarens insamling av information och för elevens ökade 

reflektion. När vi valde ut vilka frågor och uppmaningar som var utvecklande fanns det såklart 

gränsfall. I dessa fall har vi valt att snarare fria än fälla för att ha möjlighet till den kvalitativa 

analysen. 
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7.1.5 Fortsatta studier 

I en större studie skulle det vara mycket intressant att analysera all typ av respons som läraren ger 

eleven utifrån ex. Tunstall och Gipps (1996) forskning kring återkoppling som värderande och 

beskrivande. Beskrivande i dessa fall är starkt kopplade till formativ bedömning enligt Tunstall 

och Gipps (1996). Även Wiliams (2007) teori kring om återkoppling ska ge eleven fulla lösningar 

eller delar av lösningen (“scaffolded solutions”) vore intressant att undersöka. 

 

7.2 Diskussion forskningsfråga 2 

Hur organiserar lärare sina lektioner för att möjligöra återkoppling? 

 

Den andra forskningsfrågan fick ett mycket knapphändigt svar då vi inte observerat någon av de 

eftersökta aspekterna under någon av lektionerna. Resultatet är dock intressant i sin frånvaro med 

tanke på den fokusering som pedagogisk forskning har inom formativ bedömning. I forskningen 

finns en samstämmighet om att formativ bedömning är ett arbetssätt som kräver en omställning 

och ett aktivt arbete av läraren (Wiliam, 2007; Thompson & Wiliam, 2007; Black et al. 2004). 

Vissa av de fem huvudstrategierna är lättare att implementera i undervisningen än andra på 

samma sätt som att vissa delar faller sig naturligt för en del lärare. Thompson och Wiliam (2007) 

belyser komplexiteten med att implementera det formativa arbetssättet genom att varje klass är 

unik och att det gäller för lärare att hitta förhållningssätt som fungerar i just den klassen vilket är 

ett stort arbete. De menar att tekniker och vissa metoder kan vara en bra start och övningsperiod 

både för lärare och elever. Utifrån de observationer vi gjort så finns inga av dessa i klassrummen 

vilket kan innebära att den formativa bedömningen inte utvecklats så mycket i praktiken. 

Intressant är dock att alla utom en lärare går Matematiklyftet, Skolverkets fortbildning för 

matematiklärare, där formativ bedömning har sin plats. Lärarna har nyligen börjat kursen och har 

enligt schemat inte börjat med formativ bedömning ännu. Kanske att resultatet skulle se 

annorlunda ut om ett halvår eller år framöver. 
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De tekniker som observerades skulle också kunna klassas som väldigt kopplade till just formativ 

bedömning vilket indikerar att lärare som inte har arbetat aktivt med formativ bedömning troligen 

inte använder sig av dessa tekniker. Även om undantag finns. 

 

7.2.1 Metoddiskussion forskningsfråga 2 

Metoden för forskningsfråga 2 har gett oss ett mycket tydligt resultat. Vi kunde inte se några av 

våra utvalda aspekter som möjliggör för återkoppling under någon av lektionerna. De aspekter 

som vi valt att söka efter i undervisningen är tydligt förankrade i den forskning som speciellt är 

inriktad på hur läraren ska agera och vilka hjälpmedel läraren kan använda i klassrummet (Black 

et al. 2004). Vi är lite förvånade, för under vår testobservation fanns exempel på aspekter som 

uppfylldes, men under observationerna såg vi ingen av dessa. Kunde ett annat metodval ha gett 

annan information? Lärare kan processa och bearbeta formativa arbetsätt som vi inte lyckades 

observera. Genom intervju skulle vi få kännedom om dessa och skaffa oss underlag för vad lärare 

arbetar med. Men vi vill undersöka vad som faktiskt sker och då är observationsmetoden vi 

använde bra. Det finns så klart en möjlighet att det finns delar av lärarens organisation som vi 

inte lyckats observera, men med tanke på att forskningens praktiska tips har varit relativt entydiga 

kring hur lärare kan arbeta, kom resultatet som en överraskning för oss. Studiens omfattning är 

väldigt begränsad då 8 stycken lektioner observerades. Detta kan vara en anledning till att vi inte 

såg några spår av organisatoriska aspekter inom återkoppling. Förmodligen hade en större studie 

visat något exempel på de organisatoriska aspekterna, speciellt om den lärare också genomgått 

fortbildning i formativ bedömning. Våra planer på hur observationen skulle gå till var i ett tidigt 

skede av studien att undersöka en flera aspekter inom de olika fem huvudstrategierna. Något som 

vi avfärdade då vi riskerade att inte hinna uppmärksamma allt. Med facit i hand hade det 

förmodligen inte varit något problem då de klassiskt formativa arbetssätten inte verkar vara 

speciellt utbredda. Kanske var de aspekter vi valt ut väldigt specifika, och därför bör man vidga 

perspektivet för att fånga upp fler aspekter. För eventuell vidare forskning med liknande metod 

och syfte föreslår vi ett bredare underlag i form av flera observationstillfällen, men också att 

möjligheten att bredda vad som ska observeras. Möjligheten till att upptäcka formativa arbetssätt 

kan då öka eftersom lärare kan arbeta på många olika sätt, med varierade tekniker och metoder.  
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Ett annat perspektiv som kan vara relevant är antal gånger vi observerade lärare. Vår metod 

observerades lärare enbart vid ett tillfälle för att få en bredare data. Att jobba formativt är ett 

arbetssätt som genomsyrar hela undervisningen och om vi hade haft flera besök hos varje lärare 

hade vårt resultat gett en vidare inblick i lärarens faktiska arbete under flera tillfällen. Kanske 

hade bl.a. tekniker eller kommentarer på prov kunnat observerats då lärarens lektionsplanering 

passat in för dessa tekniker eller utlämnande av prov/uppgifter. Men just eftersom lärare som 

arbetar formativt troligtvis låter påverkas i hela sin undervisning kan metodvalet med en eller två 

lektionsobservationer möjligen ge liknande resultat. . Vid en annan typ av studie kanske man kan 

observera vid flera tillfällen på färre lärare om man vill undersöka om och hur arbetet i ett 

formativt perspektiv förändrar sig under lektioner över tid.  

7.3 Återkoppling - ett vidare begrepp 

Något vi upptäckt var att begreppet återkoppling inte alltid definieras så tydligt i forskningen vi 

använt oss av. Begreppet är vidare och en klar definition vore att eftersträva. Vi har försökt skapa 

en tydligare bild av vad vi tänker om återkoppling genom att visa var den sker. Det är 

information som ges till eleven, men kan också vara information som ges åter till läraren. Detta 

har illustrerats genom en återkopplingscykel (figur 2). Återkopplingscykeln sätts i sin tur in i sitt 

sammanhang, att vara en del i att fylla glappet mellan där eleven är och dit den ska. Till detta 

sökte vi ändå en definition av återkoppling som följer: ”hjälpfull information som ges till någon 

för att denne ska få möjlighet att förbättra ett utförande” (http://www.merriam-webster.com/). 

Avgränsning av återkoppling som undersöks i detta arbete gör att vi fokuserar på de 

frågor och uppmaningar, samt lärarens organisation, som möjliggör just återkoppling från lärare 

till elev. Vi har inte tagit reda på om den potentiella återkoppling som ges verkligen fyller igen 

glappet emellan där eleven är och dit den ska. Men vi undersöker i forskningsfråga 1 hur lärarens 

frågor och uppmaningar kan möjliggöra återkoppling som fyller igen ett potentiellt glapp mellan 

där eleven är och dit den ska. Då syftar vi på hur läraren kan underlätta hur eleven ska göra för att 

nå målet genom frågor och uppmaningar. I forskningsfråga 2 fokuserar vi på hur läraren 

organiserar undervisningen för att möjliggöra återkoppling. Alltså, vi vet inte om frågorna och 

uppmaningarna samt organisationen faktiskt ger återkoppling, utan vi undersöker möjligheten till 

att ge återkoppling. Vad målet är i sig är inget vi tar reda på utan bygger på hur frågorna och 

uppmaningarna leder till tänkande och utveckling som Wiliam (2007) och Black (2010) lyfter. Vi 
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studerar inte eleverna, eller de mål som eleverna strävar efter, utan vad läraren gör i sin 

undervisningspraktik.  

Att göra en annan studie som fokuserar på andra delar av återkoppling är ett förslag till 

vidare forskning. Men det vi främst vill uppmärksamma ur detta avsnitt är att forskning kring 

återkopplingsbegreppet behövs för att tydligare ringa in det och få en klarare definition.  
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9 Bilagor 

Bilaga 1 - Observationsprotokoll 

 

Lektionens tidslinje:       G =genomgång     EA = eget arbete 

U =utdelning av material T = tid att bearbeta återkoppling 

 

KL:            KL: 

I-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 

 

Tekniker (sätt X)    Kommentar, hur används tekniken? 

Minwhiteboard   __  

Traffic light    __ 

Exit ticket    __ 

Random sticks    __ 

Betyg A eller inget   __ 

Finn felen och fixa dem  __ 

Om du inte kan kommer jag tillbaka __ 

Para ihop uppsatser   __ 

Bedömning med +,-,=   __ 

…………………   __ 

…………………   __ 

 

 

Checklista för andra aktiviteter  Kommentar till aktiviteten: 

 

Kamrat-/självbedömning  __ 

Kommentar- k/poäng- p  __ 

Utrymme att bearbeta åtrkpl  __ 

 

 

Utdelat material 
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Tagit bild:   Ja Nej 

Tagit ett exemplar : Ja Nej  Totalt antal:  

(De stenciler som samlats in markeras med siffra)  

 

Klockan Stödanteckningar  På tavlan 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



47 

 

Bilaga 2 - Enkät 

Enkät, inklusive brev, utifrån observationen som genomförts: 

 

Hej! 

Tack för att du ställde upp och lät oss få observera din lektion. Vi arbetar nu för fullt med 

att analysera materialet från alla de observationerna som vi var på. Vi skulle önska att du svarade 

på några enkla frågor här nedan. Det tar inte mer än några minuter. 

 

Om vårt arbete och vad vi observerade.  

Vårt arbete handlar om att studera frågor och uppmaningar som du som lärare yttrar till eleverna. 

Det är intressant att notera vilka frågor som ställs under en lektion, om de sker framför tavlan, vid 

uppgiftslösning med eleven? Är de riktade till eleverna och får eleverna tid att fundera på frågan 

innan läraren fortsätter? Vi analyserar därefter frågorna och uppmaningarna för att se vilka som 

potentiellt leder till tänkande hos eleven. Har dessa frågor och uppmaningar karaktäristiska drag? 

osv. 

Vi lär oss väldigt mycket av att ha fått observerat dig och din klass. Tack så mycket! 

Mvh Kajsa Silfverdal och Per Arenander, lärarstudenter vid Umeå universitet 

 

Kön * Kvinna, Man 

Ålder * Svara med siffror 

Verksamma år som lärare * Totala antal år då du arbetat som lärare. Svara med siffror 

Tänker du på hur du använder frågor och uppmaningar i din undervisning? * 

Ja, Nej, Other: 

Är du behörig lärare att undervisa i matematik på gymnasiet? * 

Ja, Nej 

Går du nu igenom någon/några fortbildningningar som lärare? * 

Ja, Nej 

Om JA på tidigare fråga: Vilken/vilka fortbildningar går du nu? Svara endast om du svarat 

JA på frågan innan. 

 


