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När är återkoppling slöseri med tid?
❖ när eleven inte kan använda den direkt

❖ när dina kommentarer är skrivna med kod: Utveckla! SP!

❖ när allt rättas

❖ när du rättar utan fokus på specifika kvalitetsaspekter

❖ när du rättar ett fel som alla gör

❖ när du kommenterar och sätter betyg

❖ när du använder värdeladdade ord: Otydligt! Bra! 





Affektnivå enligt Amanda, 17

❖ Vår affektnivå är spännvidden på våran tolerans och 
reaktion vid nya händelser. Vissa människor har en 
naturligt högre affektnivå och har då svårare för att 
bibehålla ett lugn vid tex överraskningar. Detta kan 
visas i en omedelbar explosion för tex extroverta 
personer, men också en växande frustration för tex 
introverta personer. Uppgiften för en ledare är att känna 
av gruppens och individernas affektnivå och sänka den, 
för att behålla en behaglig stämning. 



Fixed eller growth mindset?

The effect of praise on mindsets- 
en film på Youtube:

https://www.youtube.com/watch?
v=TTXrV0_3UjY

https://www.youtube.com/watch?v=TTXrV0_3UjY






Fyra nivåer av återkoppling



Metakognition 

Förmågan att övervaka, reglera och välja  
strategier när man genomför en uppgift.



Reflektera

❖ Hur tänkte jag?
❖ Hur blev det? 
❖ Om jag skulle göra om det 

skulle jag…
❖ Jag är mest nöjd med…därför 

att…
❖ Hur ska jag göra nästa gång?
❖ Om….så…. 



Vad ska jag göra?  
När ska jag göra det?  

Med vem?  
Var ska jag vara?  

Hur länge ska jag hålla på?  
Varför ska jag göra det? 



Hur går det? 
Går det bra? 

Vill du ha hjälp? 



Pröva:
❖ Vad gör du? Berätta!

❖ Vad skulle hända om du…?

❖ Vilken text är bäst att använda i ditt arbete? Varför?

❖ Vad tänkte du när….? Varför då? 

❖ Vad skulle du göra annorlunda om du skulle göra om 
det?

❖ Vad är du mest nöjd med?



Vilken fråga var inte med på provet?  
Hur skulle du ha svarat på den? 



Checklistor



Återkoppla till hela gruppen & kollegialt



Elevernas råd till lärare
❖ Kommunicera med eleverna, fråga dem hur de ser på sitt arbete.

❖ Färre läxor och mer arbete som bedöms direkt på lektionerna. Det är för 
mycket som ska göras hemma och bedömas efteråt. Då får man inte så 
snabb återkoppling och blir stressad av att man inte vet om man har gjort 
rätt eller inte. 

❖ Mer kontinuerlig återkoppling under tiden som man arbetar, det är för 
mycket inlämningar med deadlines. 

❖ Mer återkoppling som talar om vad man ska förbättra, inte bara vad som 
är fel. 

❖ Dela upp kursen i delmål med ett stort mål i slutet så att man ser vart allt 
är på väg.



Förut tänkte jag så här om återkoppling…. 
Nu tänker jag så här…..!



Hej då!


