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Inledning 
I denna rapport beskriver vi återkoppling ur ett handledarperspektiv för att få en grupp 
som jobbar med ett grupparbete att jobba effektivare och få en bättre slutprodukt.  Vi 
koncentrerar oss främst på grupparbeten för studenter på grundutbildningsnivå.  
 
Först definierar vi begreppet återkoppling och förutsättningarna för den utveckling som 
förknippas med återkoppling. I kommande avsnitt tar vi sedan upp nyttan med 
återkoppling för studenterna och för produkten. Därefter kommer vi in på hur ofta 
återkoppling kan ske och av vem. Finns det fall där handledaren ska avstå från att ge 
återkoppling? Vi kommer sedan till frågan om hur återkopplingen bör ges. Först tar vi 
upp aspekter kring återkoppling individuellt eller i grupp för att sedan belysa muntlig 
eller skriftlig återkoppling. Slutligen sammanfattar vi vad vi kommit fram till i den 
avslutande diskussionen. 
 
Syftet med rapporten är att belysa och ge tips på vilka sätt praktisk återkoppling kan bidra 
till att driva arbetet framåt i ett grupparbete. Vi tar upp ett par aspekter på återkoppling, 
de som vi tycker är viktigast, och värderar deras för- och nackdelar i samband med 
grupparbeten. Tonvikten ligger på vilken roll handledaren har i dessa situationer.   
 

Definition 
Med återkoppling menas den typ av information som ges till studenter inom universitetet 
för att beskriva skillnaden mellan en uttalad referensnivå och den faktiska nivån hos den 
enskilde. Vi vill dock vara tydliga och påpeka att en referensnivå inte bara behöver vara 
av karaktären av ren faktakunskap eller presentationsteknik, utan också förmåga att delta 
i själva grupparbetesprocessen, det vill säga mer ”mjuka” egenskaper.  Med återkoppling 
åsyftar vi därför ett brett spektrum av handledarens interaktioner med gruppen, till 
exempel diskussion om ren faktakunskap, hur arbetet kan presenteras, och att få 
studenterna att reflektera över grupparbetesprocessen.   
 
Vi intresserar oss även för vad återkopplingen leder till, det vill säga vad som kan göras 
med informationen. Om återkopplingen åstadkommer reflektion hos studenten och ger 
studenten information om vad som kan förbättras skapar det möjligheter för studenten att 
utveckla sig inom området. För att en utveckling ska äga rum krävs också att studenten 
aktivt tar tillvara återkopplingen i syfte att arbeta med sina brister inom området.  Enligt 
Anna Hedin i Lärande på hög nivå behöver tre villkor uppfyllas för att studenten ska 
kunna utnyttja återkopplingen på detta sätt. 

1. Studenten har kunskap om kriterier och standarder samt om vilka mål han eller 
hon har. 

2. Studenten har förmåga och ges möjlighet till att kunna jämföra ovanstående med 
sin egen prestation. 

3. Studenten har förmåga och ges möjlighet till att själv göra något för att minska 
skillnaden mellan målen och den egna prestationen. 

 
 



Nyttan 
Som vi anser det är den främsta nyttan med att ge återkoppling att man som handledare 
kan få studenter att tänka i nya banor.  Det kan dels vara så att studenterna har 
missförstått något väsentligt i uppgiften eller ett grundläggande faktafel. Utan 
återkoppling kan studenterna ha liten möjlighet att själva korrigrera dessa.  Denna typ av 
återkoppling är rak och bör komma tidigt i grupparbetet. Kommer den för sent finns det 
risk att stora delar av arbetet redan är gjort och därigenom försvåras möjligheterna och 
viljan blir liten att korrigera redan gjorda misstag. Kan vi genom tidig återkoppling 
förebygga fel är det verkligen att föredra. Vidare kan det finnas interna motsättningar i 
gruppen som verkar förlamande där inverkan från en yttre person kan vara nödvändig. 
Återkoppling kan även ha positiva effekter då studenterna inte gör några fel i objektiv 
mening och arbetar utan interna konflikter.  Studenterna kan ha missat komplicerande 
omständigheter, eller en intressant aspekt.  Om studenterna delar upp arbetet sinsemellan 
och sedan går hem och jobbar var för sig finns stor risk för att vissa delar missas medan 
andra dubbelarbetas.  Vid sådana tillfällen kan återkoppling från handledaren avsevärt 
förbättra slutprodukten och samtidigt minska den totala arbetsbördan.  Vi tycker också att 
det är viktigt med positiv återkoppling även när studenterna jobbar bra och effektivt, detta 
kan ofta sporra dem ännu mer och bör bekräftas. 
 
För att kunna reflektera över gruppens eller sin egen utveckling så behövs verktyg. En 
handledare behöver också veta hur verktygen fungerar och vilka frågor de svarar på, det 
behövs någon sorts mall att använda verktygen i. En liknelse är att man behöver både 
verktygen och verktygslådan att bära dem i. Det första vi skulle vilja lyfta fram eftersom 
det är generellt viktigt, men tyvärr lätt att glömma är ”Giraff och varg – modellen”: En 
giraff har långt mellan hjärta och mun, men nära mellan hjärna och mun, medans vargen 
har nära mellan hjärta och mun. Här är sens moralen att tänka på hur du som handledare 
säger något, och kanske inte rakt från hjärtat. Det kan vara svårt att ge konstruktiv 
återkoppling för något som känns dåligt, det är lätt att se vad som är negativt. En 
handledare behöver kunna framföra negativ kritik på ett sätt som gör att mottagaren inte 
automatiskt hamnar i försvarsposition.  Det bästa är att få studenterna att själva inse att 
något är dåligt utan att man själv sagt något (Tonnquist 2005). 
  
I mycket litteratur finns det olika checklistor som är tänkta att hjälpa både handledare och 
gruppen framåt, till exempel i Graham Gibbs ”Learning in teams”.  I många fall kan nog 
dessa vara bra men vi vill i alla fall rekommendera att man som handledare tänker 
igenom vilka frågor man vill använda, och varför? Det är en sak att veta vad man kan 
göra, man behöver veta hur man gör det bra också. 
 

Hur ofta och av vem? 
Även om återkoppling kan vara, och förmodligen är, nödvändig för att gruppen ska nå ett 
så bra resultat som möjligt bör det naturligtvis inte ske för ofta.  Det är viktigt att 
studenterna får möta och lösa problem själva utan inblandning av lärare, det kan skapa 
både samhörighet hos studenterna och stärka deras självkänsla.  Det går naturligtvis inte 
att ange några generella regler utan något som handledaren får känna sig fram, men vi 
tänker oss att återkoppling bör ske oftare för nyare studenter än för erfarna studenter.  



Grupper som tycks fungera bra behöver förmodligen mer sällan återkoppling än en grupp 
som har problem. Grupper som fungerar bra kan ofta själva ansvara för återkoppling i 
slutet av sina möten och handledarens roll kan då sträcka sig till att initiera återkoppling 
och sedan höra efter hur återkopplingen i gruppen fungerar, inte att lägga sig i 
återkopplingen i sak. 
 
Återkopplingens omfattning bör generellt anpassas till dess frekvens under 
undervisningstillfällena. Om återkoppling ges dagligen kanske en enkel fråga om hur det 
går och om gruppen har stött på några problem räcka, medan den bör vara mer 
omfattande om man bara träffas vid ett fåtal tillfällen. En idé kan vara att handledaren i 
början av grupparbetet bestämmer tillsammans med gruppen ungefär hur ofta 
återkoppling ska ske, och i vilken form så att studenterna inte känner att handledaren 
tränger sig på.  
 
Återkoppling som är efterfrågad tenderar att tas emot bättre. Det är bra om återkoppling 
ges i ett klimat där man har möjlighet att ställa motfrågor kring det man inte förstått. För 
att möjliggöra utveckling utifrån det som framkommer under återkopplingen är det bra 
om miljön präglas av förståelse och att förnekelse eller försvar kan undvikas. 
 
Både för att lätta på handeldarens arbetsbörda och förbättra återkoppling kan det ofta vara 
av värde att lägga över en del av arbetet till studentgruppen. De har i allmänhet mer tid 
och möjlighet att granska sig själva, läsa varandras arbeten eller träffas i responsgrupper 
och samtala kring sin uppgift. Om handledaren bistår med bra handledning och t ex 
checklistor för självgranskning kan mycket jobb göras av studenterna själva. 
Handledarens roll syftar alltså här till att göra gruppen så självständig som möjligt utifrån 
sina specifika förutsättningar. 
 

Återkoppling indiviuellt eller i grupp? 
I den litteratur vi läst verkar det förordas att återkoppling ska ske i grupp under 
grupparbeten. Under grupparbetens gång, och även i samband med duggor, är nog 
gruppåterkoppling att föredra eftersom det är gruppen som är den relevanta enheten som 
inte bör splittras.  
 
Även om vi anser att den mesta återkopplingen bör ske inför hela gruppen kan vi hitta 
exempel där återkoppling på individuell nivå kan vara ett komplement.  Första fallet är då 
grupparbetet ska leda till något som ska examineras enskilt. Handledaren kan då behöva 
diskutera med enskilda medlemmar (antingen inför hela gruppen eller enskilt) för att få 
en uppfattning om att alla gruppmedlemmar nått målen/har likvärdig kunskap. Det andra 
fallet är i grupper med svåra arbetsproblem.  För att få gruppen att arbeta bra igen kan det 
var nödvändigt att prata med varje student enskilt för att försöka reda ut problem och 
implementera eventuella lösningar.  Inför en grupp skulle kanske alla inte uttala sig eller 
vara svåra att nå, men återigen, återkoppling i grupp bör vara standard. 
 
 



Muntlig eller skriftlig återkoppling? 
Det finns för och nackdelar med både muntlig och skriftlig återkoppling, och vi vill 
påpeka att det ena utesluter inte det andra.  Det är ofta lättare att ge en nyanserad bild 
med muntlig återkoppling, vilket också öppnar för en dialog med studenterna. Genom 
samtal kring återkoppling erhåller alla ett gemensamt språk med termer som beskriver 
grupparbetsprocesserna. Nackdelen med muntlig återkoppling är att det som sägs ibland 
kan glömmas bort, eller innebörden glöms bort. Detta problem har inte en skriftlig 
återkoppling. Den kan istället lätt misstolkas och är enkelriktad. Ett exempel är 
kommenterar på en inlämnad skriftlig uppgift där handledarens kommenterar ofta är 
korta och knapphändiga och en källa för missförstånd hos den mottagande studenten. I 
dessa fall är det slöseri med resurser att göra en bedömning om kommentarerna inte 
kommuniceras tillbaka på ett användbart sätt.  
 
Generellt anser vi att muntlig återkoppling är att föredra vid mer övergripande frågor så 
som planering, tidiga versioner av arbeten, grupparbetsprocesser, medan skriftlig 
återkoppling kan passa bättre på detaljer på skriftliga arbeten. Gäller det flera skriftliga 
inlämningsarbeten kan det vara en fördel att som handledare ge genomgripande skriftlig 
eller muntlig återkoppling vid första inlämningen som generellt kan ge stöd för 
skrivandet av kommande inlämningsarbeten. 
 

Diskussion 
Vi ser att det är viktigt att tydliggöra kriterier och mål för studenternas arbete. Dessa 
möjliggör för gruppen att avgränsa arbetet på det sätt som var tänkt och fokusera på det 
som var avsett med uppgiften. Det öppnar också för ett ifrågasättande av uppgiften, som 
kräver att man tänkt igenom det hela ordentligt. Samtidigt medför det att man lätt kan 
granska arbetet och ge återkoppling utifrån givna kriterier och det underlättar för 
studenterna att se vilka brister som finns.  
 
Som naturvetare känner vi en viss frustration över att det inte finns tydliga ”riktlinjer” för 
hur man ska ge återkoppling som handledare.  Den litteratur vi hittat är väldigt generell, 
vad är handledarens roll samt några checklistor som ska passa på alla situationer, eller 
ingen? Fast det är nog något som vi måste anpassa oss till, och bli bättre på.  Ovan har vi 
försökt motivera återkoppling i grupparbeten, samt försökt gett några, ovetenskapliga, 
tips och idéer på vad man bör tänka på i olika situationer när man planerar sin 
återkoppling.  Vår sammanställning är inte tänkt att vara heltäckande, utan kanske något 
som kan underlätta om man känner sig ovan som handledare.   
 
Det viktigaste vi skulle vilja lyfta fram är att man som handledare är medveten om vilken 
roll man spelar i samband med återkoppling, och att man kan anpassa sitt handledarskap 
efter situationen. Det vill säga, vi tror att det är viktigt att du som handledare försöker 
fundera på varför du gör något på ett viss sätt, vilka kan nackdelarna vara? Även om det 
kanske inte funkade så vet man varför man gjorde på ett visst sätt och inte bara gick i 
invanda spår.  Vi tror vidare att denna vilja kan smitta av sig på studenterna om de 
märker att man försöker anstränga sig och inte bara försöker göra det så bekvämt för sig 
som möjligt som handledare. 
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