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Abstract  

Föreliggande studies syfte är att undersöka hur verksamma lärare på lågstadiet arbetar 

med återkoppling för att eleven ska få möjlighet att bearbeta texter. Den teoretiska 

ramen för studien är den sociokulturella teorin där stöttning (eng. scaffolding) i form 

av lärarens återkoppling är i fokus för att utveckla elevens textskapande. Metoderna 

som används i studien är intervjuer med lärare och analys av lärarkommentarer på 

elevtexter. Resultatet av textanalysen och intervjuerna visar att responsen från läraren 

utgår från de kunskapskrav som finns i svenska för årskurs 1–3 i läroplanen för 

grundskolan. Feedbacken till eleven är oftast muntlig, men de lärare som arbetar med 

digitala verktyg ger oftast skriftlig respons direkt i elevens dokument. Det framgick 

även att flertalet lärare gärna skulle vilja ge en-till-en-återkoppling oftare för att 

eleverna ska få en god respons som hjälper dem framåt i bearbetningen, men att 

tidsbrist och resurser är några hinder som finns för att lärare ska kunna använda det 

här arbetssättet. 
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Feedback that provides processing. An empirical study about primary school 

teachers’ feedback on students’ texts 
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1 Inledning 

I dagens samhälle är det väsentligt för människor att kunna kommunicera för att 

kunna förstå varandra. För att människan ska kunna göra det är det avgörande att ha 

utvecklat förmågan att kunna hantera tal- och skriftspråket. Genom undervisningen i 

skolan ska varje elev få goda förutsättningar att hantera dessa kulturella redskap som 

vi människor använder för att förklara och förstå omvärlden (Säljö, 2014). 

Skolinspektionen (2015) hävdar att elever ökar sin inlärning i alla ämnen om de 

besitter goda språkfärdigheter. Därför är det av intresse att undersöka hur lärare redan 

i de tidiga skolåren arbetar för att eleverna ska få möjlighet att utveckla sitt skrivande. 

I kursplanen för ämnet svenska (Skolverket, 2019) står det att syftet med 

undervisningen är att ge eleven ett intresse och tilltro till sin förmåga att utvecklas 

inom både tal- och skriftspråk. Eleverna ska även få möjlighet att genom 

undervisningen möta olika typer av genrer och bli medvetna om hur de uttrycker sig 

i olika sammanhang beroende på mottagare (a.a.). Kunskapskraven för årskurs 3 

speglas i det centrala innehåll för svenska (Skolverket, 2019) där det står att 

undervisningen ska bidra till att eleven blir medveten om språkets struktur, som stor 

och liten bokstav, frågetecken och stavningsregler:  

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan 

eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv 

ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande 

texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning […]. Dessutom 

kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter 

samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt 

sätt. (Skolverket, 2019, s.263) 

I kommentarmaterialet (Skolverket, 2017) för svenskämnet står det även där att 

eleverna ska få möjlighet att skriva sina texter, men också att de ska kunna bearbeta 

dem. Skolverket menar att bearbetning är en viktig förmåga i elevernas 

skrivutveckling, eftersom de ska klara av de krav som ställs på dem i sina vidare 

studier och även i arbetslivet (2017). Därför är det av vikt att läraren tidigt 

introducerar eleverna för textskapande och bearbetning.  

Hoel (2001) menar att bearbetning av text sker i ett socialt samspel där läraren 

interagerar med eleverna och stöttar dem för att de ska utveckla sina förmågor. 
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Stöttning i form av återkoppling, som också kan kallas feedback eller respons, har 

stor påverkan på elevernas lärande (Hattie & Timperley 2007; Jönsson 2017), 

eftersom konstruktiv och framåtsyftande återkoppling hjälper eleven att prestera 

bättre i sin utbildning. Däremot menar Jönsson (2017) att återkopplingen både kan få 

positiv och negativ inverkan beroende på vad den innehåller för information, hur den 

är utformad och vem som ger återkopplingen. Ovannämnda forskare anser att om 

återkopplingen ska ge en god effekt för lärandet ska responsen beröra elevens 

prestation i förhållande till syftet, men också olika strategier för att nå upp till målet. 

I Hatties och Timperleys (2007) studie kategoriseras olika slags nivåer av 

återkoppling som kan hjälpa eleven framåt på olika sätt genom att läraren använder 

feedback i ett stöttande syfte som gör att eleven utvecklas i sin skrivutveckling. Därför 

är det av intresse att undersöka hur lärare redan i de tidiga skolåren arbetar med 

återkoppling på elevtexter. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka hur verksamma lärare på lågstadiet arbetar 

med återkoppling för att eleven ska få möjlighet att bearbeta skrivna texter. Studiens 

frågeställningar är följande:  

 Vad anser lärare är viktigt att fokusera på i sin återkoppling till elever för att 

de ska bearbeta sina texter? 

 Hur framför lärare sin återkoppling på elevernas texter? 

2 Bakgrund 

I det här kapitlet presenteras forskning om hur återkoppling kan ges, och därefter 

beskrivs vilka aspekter återkopplingen kan beröra med utgångspunkt i tidigare 

forskning. Det avslutande avsnittet fokuserar på de huvuddrag som finns i den tidigare 

forskningen och studier inom området. 
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2.1 Vad bör återkoppling beröra? 

Hattie och Timperley (2007) skriver generellt om återkoppling att den endast bör 

beröra följande frågor; vart ska jag?, vart är jag på väg? och hur ska jag gå vidare 

till nästa steg? för att bli en relevant återkoppling för eleven. Den första frågan vart 

ska jag handlar om målet och syftet med undervisningen. Undervisningen blir mer 

effektiv om eleven känner till kriterierna och förstår syftet med undervisningen, 

eftersom det leder till att eleven arbetar mot målen och får en större villighet till att 

söka och ta emot återkoppling (a.a.). Lärandemål är något som 

Skolforskningsinstitutet (2018) också anser att återkopplingen bör fokusera på, och 

de menar att om läraren introducerar eleven för en ny textgenre bör feedbacken vara 

relevant för just den genren och inte handla om exempelvis stavningsregler. Risken 

är annars att eleven uppfattar att syftet med lektionen är att lära sig om stavningsregler 

och inte om en ny textgenre (a.a.).  

Den andra frågan vart är jag på väg handlar om att informera eleverna om hur 

de förhåller sig till målen och vad som förväntas av dem (Hattie & Timperley, 2007). 

Läraren måste visa sina förväntningar på eleven, men samtidigt visa tilltro att eleven 

besitter förmågan att klara av uppgiften (Skolforskningsinstitutet, 2018). Oftast 

skapar läraren sina egna förväntningar utifrån vad eleven tidigare har presterat (Hattie 

& Timperley, 2007). Läraren ger återkoppling om hur elevens framsteg ser ut och hur 

hen kan gå vidare. Det är även sådan vägledning som eleverna eftersöker, eftersom 

de vill veta hur de förhåller sig till målen och lärarens förväntningar (a.a.). För att 

eleven ska veta vad som förväntas bör återkopplingen på exempelvis en elevtext vara 

mångsidig för att en utveckling ska ske (Skolforskningsinstitutet, 2018). Risken med 

att använda en ensidig feedback är att det signalerar till eleven att målet är att texten 

ska innehålla så få fel som möjligt. Det kan innebära att elevens skrivförmåga inte 

utvecklas, utan istället stagnerar den och eleven inte vågar utmana sig själv i sitt 

skrivande och väljer det säkra före det osäkra. Om eleverna får mångsidig feedback 

är chansen större att de vågar utmana sig själva och därmed kan utveckla sin 

skrivförmåga (a.a.). 

Den tredje och sista frågan hur ska jag gå vidare till nästa steg handlar om 

återkopplingen som läraren ger när eleven har klarat målen och slutfört sitt arbete 

(Hattie & Timperley, 2007). Återkopplingen innehåller vad nästkommande 
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utmaningar ska innehålla. När eleven möter dessa återkopplingar som syftar till att 

utmana lärandet genom att utöka sina strategier och processer, är målet att det ska 

bidra till en fördjupad förståelse för sina inhämtade kunskaper (a.a.). 

Hattie och Timperley (2007) har också i sin studie sammanställt fyra nivåer 

som kan beröra olika typer av respons, återkoppling på uppgiftsnivå, processnivå, 

självreglerande nivå och personlig nivå. De här olika sätten att återkoppla på utgör 

studiens analysverktyg och presenteras i metodkapitlet. 

2.2 Hur bör återkoppling ges? 

Skolforskningsinstitutet (2018) genomförde en systematisk litteraturöversikt på 22 

studier om feedback i skrivundervisning och resultatet visade bland annat att 

tidpunkten för när feedbacken ska ges är viktig. Det är bättre att läraren ger eleven 

feedback när hen fortfarande är kvar i processen och inte när hen är klar med sin 

uppgift. Saliu Abdulahi (2017) menar att läraren i en skrivsituation bör ge feedback 

som fokuserar på både innehåll och form i texten under arbetsprocessen. Det är också 

ett resultat som Skolforskningsinstitutet (2018) visar, nämligen att eleven har lättare 

att ta till sig feedback och kan direkt använda sig av den i texten om den ges under 

skrivprocessen. Det visade också att muntlig feedback där dialog är den centrala delen 

ger elever och lärare en möjlighet att mötas och tillsammans förstå vilka insatser som 

kan göras och varför (Skolforskningsinstitutet, 2018). Den muntliga återkopplingen 

är något som eleverna i Saliu Abdulahis (2017) studie uppskattar mest, och de vill 

gärna få en-till-en-återkoppling från läraren där de tillsammans kan diskutera sina 

texter och kunskaper. Jönsson (2017) anser dock att muntlig återkoppling bör 

undvikas, eftersom det finns en risk att återkopplingen blir mer på en personlig nivå 

och uppmärksamheten för uppgiften försvinner, vilket leder till att lärandet kan bli 

mindre effektivt. Däremot är det vanligt med muntlig återkoppling i de tidiga skolåren 

där det finns de elever som inte kan läsa. Då är det viktigt att läraren tänker på att den 

muntliga återkopplingen blir lika saklig och uppgiftsrelaterad som den skriftliga 

återkopplingen (a.a.). Skolforskningsinstitutet (2018) skriver att den muntliga 

återkopplingen ska skapa ett intresse och motivation hos eleven samtidigt som den 

bör lyfta fram brister och utvecklingsområden. Dock förekommer det att lärare känner 

en oro för att den kritiska feedbacken ska leda till motsatt effekt och att eleven tappar 

lust att arbeta, vilket leder till att hen slutar utvecklas. Det är därför angeläget att 
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läraren känner sina elever väl och kan forma sin feedback utefter hur den kommer 

bemötas av eleven för att kunna ta till den som en stöttning i sitt lärande (Saliu 

Abdulahi, 2017; Skolforskningsinstitutet, 2018). 

2.3 Huvuddrag i den tidigare forskningen  

Den tidigare forskningen beskriver feedback som återkoppling med ett formativt 

syfte, och som ett verktyg som läraren använder sig av för att stötta eleven vidare i 

sin kunskapsutveckling (Hattie & Timperley, 2007; Jönsson, 2017; Rønsen, 2013; 

Saliu Abdulahi, 2017; Skolforskningsinstitutet, 2018). Dock anser Hattie och 

Timperley (2007) och Jönsson (2017) att feedbacken kan ha både negativ och positiv 

effekt. De tidigare studierna pekar på två aspekter som är avgörande för att 

återkopplingen ska bli effektiv. Den första är hur återkopplingen bör ges och den 

andra är vad den ska beröra. Exempelvis bör återkopplingen ske vid en lämplig 

tidpunkt och bör fokusera på det lärandeinnehåll som är aktuellt 

(Skolforskningsinstitutet, 2018). Återkopplingen bör användas i samspel med 

kunskapskrav och de lärandemål som finns (Saliu Abdulahi, 2017), men det bör även 

finnas ett samspel mellan lärare och elev (Jönsson, 2017; Rønsen, 2013). Samspelet 

mellan elev och lärare ska gå från monologisk framställning till en dialogisk 

interaktion, där båda två parterna tar en aktiv roll för att återkopplingen ska vara 

effektiv. Det gäller dock att läraren tar sig tid att kunna ge den här sortens återkoppling 

och tänka på hur den framställs till och tas emot av eleven. Om återkopplingen tas 

emot på ett positivt vis, ger det goda chanser för att eleven ska utvecklas och bli 

medveten om sina egna styrkor och svagheter inom skrivandet (a.a.). 

Den tidigare forskningen visar sammantaget att effektiv återkoppling är 

kunskapsanknuten och strävar efter att utveckla eleven framåt i sitt lärande. Rønsen 

(2013) menar att formativ återkoppling hjälper elever att bli medvetna om sina 

styrkor, svagheter och potential inom området, och kan därför sträva efter ny kunskap 

som utvecklar lärandet. Dock uppmärksammar Skolforskningsinstitutet (2018) att en 

mer personlig återkoppling ofta förekommer i klassrummen, där det sker en respons 

från lärare till elev som person utan någon inriktning mot elevens kunskap eller 

prestation. Slutsatsen är att om den personliga återkopplingen sker i samspel med den 

återkoppling som har en fokusering på elevens kunskaper inom området, är den 

fungerande och leder eleven framåt (a.a.). Hattie och Timperley (2007) och Jönsson 
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(2017) delar denna slutsats och beskriver att den personliga återkopplingen inte bör 

ske utan en fokusering på elevens prestation och utveckling. Sammanfattningsvis 

finns det en del tidigare forskning om återkoppling (se exempelvis Rønsen, 2013; 

Saliu Abdulahi, 2017; Skolforskningsinstitutet, 2018), men däremot finns det inte 

någon omfattande forskning som inriktar sig på skolans tidiga åldrar. Därför är det av 

intresse att genomföra en studie för att få mer kunskap om detta område. 

3 Teori 

Ett sociokulturellt perspektiv tar sitt avstamp i att människor lär i samspel med 

varandra (Säljö, 2014). Upphovsmannen för den här teorin var Lev Vygotskij, och 

han menar att nyckeln till människors lärande och utveckling sker genom interaktion 

och kommunikation (Vygotskij, 2000). Det här perspektivet ligger till grund för den 

svenska skolans undervisning, eftersom läroplanens intention är att det ska ske 

kontinuerlig interaktion, alltså samspel mellan elev och elev men även mellan lärare 

och elev. Vygotskij menar att det är på ett sådant sätt som eleven ges möjlighet att 

appropriera och integrera olika slags kunskaper, det vill säga att eleven får möjlighet 

att inhämta ny kunskap och koppla samman den med tidigare kunskaper (Säljö, 2014; 

Vygotskij, 2000). Inom det sociokulturella perspektivet är den proximala 

utvcklingszonen ett huvudbegrepp. Det innebär att eleven besitter viss kunskap om 

något och med hjälp av stöttning från en person med mer erfarenhet inom området 

kan komma vidare i sitt lärande (a.a.). När stöttning används i en sådan situation kallas 

inom det sociokulturella perspektivet för scaffolding (Bruner, 1978). Eftersom 

interaktion i form av stöttning är huvudnyckeln till elevens lärande är det också 

lärarens stora ansvar att kunna ge det till eleven. Genom kommunikation där läraren 

stöttar eleven med hjälp av återkoppling får eleven en chans att bearbeta sitt 

skrivande. För att eleven ska kunna känna tilltro till skrivande är det lärarens uppdrag 

att vägleda eleven i sin skrivutveckling genom genomtänkt stöttning. 
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4 Metod 

I det här kapitlet beskrivs urval och genomförande, och därefter redogör vi för 

analysmetod, av etiska ställningstaganden och slutligen metodkritik. 

4.1 Urval och genomförande 

Deltagarna i den här studien har valts ut genom så kallat bekvämlighetsurval och 

subjektivt urval (Denscombe, 2009). Vi har sedan tidigare haft kontakt med 

informanterna från de olika skolorna, vilket utgör ett bekvämlighetsurval. Ett 

subjektivt urval innebär att forskaren har en önskvärd profil på vilka kriterier 

deltagarna ska uppnå för att delta i studien (a.a.). Kriterierna för vår studie är att 

deltagarna ska vara verksamma lågstadielärare som undervisar i ämnet svenska. Ett 

missivbrev (bilaga 2) om att delta i vår studie skickades ut till ett flertal lärare. 

Deltagare som valde att delta i studien lämnade sitt samtycke muntligt eller genom 

ett mejl. Det resulterade i att lärare från tre olika skolor valde att delta. Skolorna 

kommer hädanefter benämnas skola 1, 2 och 3. I studien genomfördes intervjuer med 

fem lärare från skola 1 och en lärare från skola 3. Lärarna kommer att presenteras i 

studien genom fingerade namn, där de kommer att benämnas som Ann, Bea, Cissi, 

Diana, Elin och Fia. Målet med intervjuerna var att få en uppfattning om hur lärarna 

ger återkoppling för att eleverna ska kunna bearbeta sina texter samt var de anser är 

viktigt att ge återkoppling på. Intervjufrågorna (bilaga 1) har skapats med 

utgångspunkt i att det sker interaktion i klassrummet, där samspelet mellan lärare-

elev har en viktig betydelse för elevens lärande (jfr Säljö, 2014).  

Lärarintervjuerna genomfördes skriftligt med möjlighet för kompletterande 

följdfrågor om så behövdes. Anledningen till att samtliga intervjuer inte var muntliga 

är den tidsbrist som finns hos lärarna, och en förfrågan från lärarna om det fanns en 

möjlighet att genomföra intervjuerna skriftligt. Det var något som vi svarade ja till. 

Vi har också valt att samla in elevtexter med återkopplande lärarkommentarer på för 

att se hur läraren arbetar med skriftlig återkoppling, dock var det endast ett fåtal lärare 

som vi kunde samla in skriftliga återkopplingskommentarer på elevtexter från. Vi fick 

in skriftliga kommentarer från enbart en av lärarna som vi intervjuade från skola 1 

och resterande material kommer från andra lärare som tillhör skola 2. De deltagare 
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som hade skriftlig återkoppling tillgänglig var få, men bidrog däremot med mycket 

material. 

4.2 Analysmetod 

Analysen av intervjuerna utgår från studiens frågeställningar och lärarnas svar indelas 

i två kategorier. Den ena är vilka strategier som framkommer när lärarna berättar vad 

de anser är viktigt att tänka på när återkopplingen ska ges, och den andra kategorin 

innehåller lärarnas uppfattning om för- och nackdelar med muntlig och skriftlig 

återkoppling.  

I analysen av återkopplingskommentarerna på elevtexterna används Hatties 

och Timperleys (2007) olika nivåer av återkoppling det vill säga, återkoppling på 

uppgiftsnivå, process, självreglerande och personlig nivå. Nivåerna är till för att 

strukturera och kategorisera de insamlade återkopplingskommentarerna och för att 

sammanställa det resultat som visas i tabell 2. Resultatet av lärarintervjuerna och 

återkopplingskommentarerna innebär en ansats att få en översikt av vad lärarna menar 

att återkoppling bör fokusera på när eleverna ska bearbeta sina texter, men även hur 

lärarna faktiskt framför sin återkoppling. 

4.2.1 Beskrivningar av skrivuppgifter i materialet 

Det skriftliga material som vi fick tillgång till har vi kategoriserat in kategorierna 

återkoppling på en uppgiftsnivå, processnivå, självreglerande nivå eller personlig 

nivå  (Hattie och Timperley 2007) och motiverat varför den här kommentaren tillhör 

nivån. För att få en förståelse för sammanhanget i lärarkommentarerna presenteras 

syftet med de olika uppgifterna nedan i tabell 1. 

 

Tabell 1. Beskrivning av textuppgifter. 

Namn Årskurs Antal 

texter 
Uppgiftens syfte Övrig information 

Textuppgift 

A 
1 2 Öva på handstil, stor bokstav 

och punkt. 
Eleverna fick i samband med 

återkopplingen även en guldstjärna. 

Textuppgift 

B 
1 5 Skriva en sakprosatext om 

flugor.  
Skriv och förklara hur en fluga 

ser ut. 

Eleverna fick i samband med 

uppgiften måla en bild av en fluga. 
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Textuppgift 

C 
2 5 Skriva en julsaga till en bild.  Kommentarerna är skrivna som en 

minneslapp till läraren själv. Lärarens 

kommentarer utgår från “two stars, 

one wish” (Wiliam & Leahy, 2015). 

Textuppgift 

D 
2 20 Skriva en text till en bild som 

visar ett hus med två barn 

utanför.  

Kommentarerna från läraren är skrivna 

som instruktioner om vad eleven bör 

tänka på när hen bearbeta sin text. 

Textuppgift 

E 
3 3 Läraren vill veta vad eleverna 

kommer ihåg efter sommarlovet 

vad gäller skrivregler m.m. 

Eleverna ska skriva en 

berättelse. 

Eleverna fick titta på en bild av en 

strand under tiden som de skrev. 

 

4.2.2 Återkoppling på uppgiftsnivå  

Återkopplingen på den här nivån är den mest förekommande och kallas ofta 

korrigerande återkoppling eller kunskap om resultatet (Hattie & Timperley, 2007). 

Den här responsen från läraren berör elevens utförande av textarbete det vill säga 

korrekthet, prydlighet och annat som är relaterat till den specifika uppgiften. Eftersom 

den riktar sig mot själva uppgiften är återkopplingen på den här nivån oftast fokuserad 

på vad som är rätt eller fel och vad som saknas i elevens text. Med tanke på att 

responsen är så specifik för det aktuella arbetet blir återkopplingen oftast inte 

generaliserbar utan fungerar endast för den valda uppgiften. Hattie och Timperley 

(2007) förklarar att om återkopplingen blir alltför fokuserad finns risken att eleven 

bara riktar sitt intresse för närmsta målet och inte strategierna för att lösa 

uppgiften.  Exempel på den här nivån är exempelvis textuppgift B (se tabell 1) där 

eleverna skriver om en fluga: ”Du har med 6 ben, vingar, fasettögon och sugsnabel”. 

Det som gör den här kommentaren uppgiftsrelaterad är att läraren i sin återkoppling 

bekräftar att eleven har använt sig av rätt begrepp som hör till uppgiften. Om läraren 

markerar eller uppmärksammar stavfel av ord som är relaterade till uppgiften blir 

dessa kommentarer också på denna nivå. 

4.2.3 Återkoppling på processnivå  

Den här nivån av återkoppling berör elevens processer och strategier för uppgiften. 

Hattie och Timperley (2007) skriver att en återkoppling på den här nivån leder oftast 

till en djupare inlärning och en medvetenhet för eleven eftersom återkopplingen inte 
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bara är uppgiftsrelaterad utan att man kan tillämpa strategierna på andra liknande 

uppgifter. Fokuseringen på den här nivån riktar sig mot att lyfta strategier för att 

eleverna exempelvis ska kunna producera välstrukturerade texter. Exempel på den 

här nivån hade kunnat vara: ”Var finns berättelsens olika delar? Hoppa över en rad 

för att tydligt visa inledning, problem, lösning och avslutning”. Återkopplingen bidrar 

till att eleven blir medveten om en strategi hen kan använda sig av för att sin text ska 

bli bättre och tydligare. 

4.2.4 Återkoppling på självreglerande nivå  

Återkopplingen på den här nivån syftar till att eleven själv ska kunna reglera sitt 

lärande och har en stark koppling till självbedömning. Responsen från läraren ska 

uppmana eleven att tänka om sitt tänkande (Hattie & Timperley, 2007). Självreglering 

handlar om ett samspel mellan elevens engagemang, kontroll och förtroende. 

Återkopplingen ges till eleven för att hen ska lära sig att utvärdera sina prestationer. 

Genom att eleven använder sig av lärarens återkopplingar blir hen självständig och 

har inte lika stort behov av stöttning för att bedöma sitt arbete. Exempel på den här 

nivån hade kunnat vara: ”Kan du utveckla din berättelse? Läs igenom och skriv gärna 

mer”. Genom den här återkopplingen uppmanar läraren eleven att hen ska fundera på 

om den kan utveckla sin berättelse, alltså tänka om sitt tänkande. Eleven får själv 

bedöma vad som saknas och ska skrivas mer om i texten. 

4.2.5 Återkoppling på personlig nivå  

Den här nivån är på en mer personlig nivå och Hattie och Timperley (2007) menar att 

den här återkopplingen är mycket vanlig i klassrummet. Det handlar om positiva och 

negativa utvärderingar som beröm eller kritik för ett utförande. De återkopplingar 

som förekommer av den här sorten ger oftast inte en god påverkan för elevens lärande 

eftersom den inte leder eleven framåt.  Hattie och Timperley (2007) anser att om 

läraren använder en personlig återkoppling bör det finnas en motivering för responsen 

som läraren ger, oavsett om det är positivt eller negativt. Men beröm ska inte uteslutas 

eftersom det ger andra positiva effekter, exempelvis att eleven känner sig välkommen 

i klassrummet. Exempel på den här nivån hade kunnat vara: ”Vilket bra svar, bra 

jobbat!”. Återkopplingen ger eleven beröm men får inte veta om varför svaret är bra, 
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vilket leder till att inget lärande sker. I exemplet saknas motivering för att det ska ge 

positiv effekt. 

4.3 Etiska ställningstaganden  

Vi har tagit hänsyn till samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, informationskravet 

och nyttjandekravet utifrån artiklarna God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017) och 

Forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2011). I samband med studiens 

genomförande har samtliga informanter informerats om studiens syfte och vad den 

ska användas till. De vet även att de får avbryta sin medverkan när som under studiens 

arbetsgång utan att behöva förklara varför. Deltagarna har fått information om att 

konfidentialitet råder vid medverkan i studien, men att slutresultatet kommer vara 

offentligt. Informationskravet innebär att deltagarna ska få information om studiens 

syfte, och så skedde genom vårt missivbrev (bilaga 2). Konfidentialitetskravet handlar 

om att deltagarna inte ska kunna identifieras. Eftersom vi använde oss av fingerade 

namn på lärarna kommer varken deltagarnas riktiga namn att nämnas i studien, likaså 

kommer skolan och kommunen inte kunna identifieras, vilket leder till att detta krav 

har uppnåtts. Samtyckeskravet innebär att deltagarna måste ge samtycke för att delta 

i studien, vilken samtliga deltagare fick möjlighet att göra i samband med att de 

svarade på missivbrevet. Nyttjandekravet är det sista kravet och handlar om hur det 

insamlade materialet får användas och att det endast kommer att användas i den här 

studien. 

4.4 Metodkritik 

Studien är kvalitativ eftersom ett fåtal lärares tankar, upplevelser och erfarenheter om 

återkoppling har undersökts, vilket ger en djupgående bild av det fenomen som 

undersöktes (jfr Eliasson, 2013). Det är ofrånkomligt i mindre kvalitativa studier att 

subjektivitet påverkar tolkningarna, men för att visa vad dessa baseras på används i 

studien många citat som ger transparens och genomskinlighet i forskningsprocessen. 

Dock hade vår studie kunnat göras kvantitativ om syftet med studien var att undersöka 

i vilken mängd/frekvens fenomenet förekommer. Vid val av metod vid 

genomförandet utgick vi från studiens syfte och frågeställningar. Det som studien 

efterfrågar är hur lärare arbetar med återkoppling och vad de tycker är viktigt att ge 

återkoppling på i förhållande till bearbetning av text. 
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Eftersom studiens syfte utgår från ett lärarperspektiv är valet för metod intervju 

och insamling av lärares återkopplingskommentarer på elevtexter, material som kan 

ge ett svar på hur lärare använder och tänker om återkoppling. Allwood och Erikson 

(2017) menar att validitet handlar om huruvida data reflekterar det eftersökta, och 

med hjälp av lärarintervjuer får vi en faktisk bild av hur läraren säger sig arbeta med 

återkoppling i klassrummet. Vid förfrågan om deltagande i studien fick vi ett 

önskemål om att göra skriftliga intervjuer. Skriftliga intervjuer kan ses som en fördel, 

eftersom lärarna har då tid att kunna reflektera över frågorna och skriva mer 

djupgående svar, men likaväl som att det är en fördel kan det också ses som en nackdel 

eftersom detta kan leda till att lärarna ger en förbättrad bild av sig själva genom att de 

har tid att reflektera över bra pedagogiska svar (jfr Allwood & Erikson, 2017). En 

intervju som sker skriftligt ger inte heller en möjlighet för den som intervjuar att följa 

upp med följdfrågor direkt i stunden, och det kan leda till att intressanta frågor och 

svar uteblir (Denscombe, 2009). Fördelen är dock att utfyllnadsord också uteblir när 

det är en skriftlig intervju, vilket innebär att antalet ord i svaren troligen blir mer om 

den genomförs muntligt. Däremot anser vi att de intervjusvar som vi har tagit emot, 

som består av 30–120 ord på varje fråga, är kärnfulla och ger oss bra resultat trots att 

de är från en skriftlig intervju. En annan fördel är att den som intervjuar gynnas 

tidsmässigt eftersom transkribering inte behövs och tid sparas. Med skriftlig intervju 

blir studien också mer objektiv, eftersom lärarna tar emot frågorna på samma sätt. 

Om vi hade varit där och gett frågorna muntligt finns det en risk för att vi betonar och 

ändrar ord och på så vis finns faran att svaren från lärarna påverkas (jfr Denscombe, 

2009).  

Vid val av analysmetod på återkopplingen i form av skriftliga kommentarer på 

elevtexterna använde vi oss av Hattie och Timperleys (2007) återkopplingsnivåer, för 

att strukturera materialet och därefter få en uppfattning om vilken typ av feedback 

som eleverna på lågstadiet tar emot. Lärarkommentarerna som samlats in gjordes 

innan vår förfrågan om deltagande i studien skickades ut, vilket innebär att 

kommentarerna inte har förändrats från det att eleven tog emot dem tills det blev en 

del av materialet för studien. Det ger oss tillgång till de kommentarer läraren faktiskt 

ger eleven, vilket innebär att validiteten är hög. 

 Vi använder alltså två metoder i den här studien för att kunna besvara våra 

frågeställningar. Elevtextmaterialet väger upp den risk som finns för att svaren i 
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lärarintervjuerna är förskönade. Lärarintervjuerna behövs också i den studien för att 

få kunskap om hur lärare tänker om återkoppling och hur den muntliga återkopplingen 

kan användas. Studiens resultat är inte generaliseringsbart eftersom det är en liten 

studie sett till antalet deltagande informanter, utan ska ses som en ansats till att fylla 

en del av den kunskapslucka som finns om återkoppling på elevtexter på lågstadiet. 

5 Resultat och analys 

I det här kapitlet beskrivs först lärarnas uppfattningar om återkoppling för elevens 

textbearbetning, och därefter redovisas resultatet av analysen av lärarnas skriftliga 

återkoppling på elevtexterna.   

5.1 Lärarnas uppfattningar om återkoppling för bearbetning 

I det här kapitlet presenteras resultatet för lärarintervjuerna. I första avsnittet i kapitlet 

förklarar lärarna hur de använder sig av återkoppling, samt hur de lägger fram den för 

att eleverna ska bearbeta sina texter. I andra avsnittet delar lärarna med sig av sina 

tankar om för- och nackdelar med muntlig och skriftlig feedback. De berättar även 

hur de skulle föredra att arbeta, men förklarar också de hinder som finns för att kunna 

arbeta på ett visst sätt med återkoppling. 

5.1.1 Olika strategier för återkoppling 

Resultatet visade att lärarna använder sig av olika strategier för att eleverna ska 

bearbeta sina texter. Bland annat beskriver Ann, Bea och Elin att de redan från 

skolstart börjar i helklass att jämföra olika texter och tillsammans med eleverna 

diskuterar vad som saknas eller vad som behövs för att texten ska bli ännu bättre. Bea 

skriver att ”det är viktigt att modellera för eleverna, dvs. ge eleverna mallarna och 

redskapen i första skedet så de vet hur de ska bearbeta sin text”. Det här arbetssättet 

använder de tre lärarna (Ann, Bea och Elin) sig av i årskurs 1 som en introduktion för 

att eleven ska kunna ta till sig återkoppling på ett bra sätt i framtiden och kan själv 

reflektera över sina framtida texter. 

Flera lärare syftar till att deras återkoppling riktas mot olika aspekter, 

exempelvis kan elevens skrivutveckling och vad målet för uppgiften är vara 

avgörande för återkopplingen. Ann skriver att återkopplingen riktar sig emot ”var 
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eleven ligger, har legat och ska vidare mot. Jag kopplar mot det som är aktuellt/det 

tema vi jobbar mot just nu”. Det är också något som lärare Cissi och Elin anser då de 

skriver att återkopplingen som ges är beroende av syftet med uppgiften. Fia skriver 

att återkopplingen riktas mot elevens ”utveckling i stort, alltså progressionen från start 

till mål. Annars kan det vara allt från: stor bokstav, skiljetecken, innehåll i berättelser, 

struktur, grammatik m.m.” Bea anger att syftet med uppgiften är kopplat till 

kunskapskraven för årskurs 3 och att återkopplingen riktas därefter: 

Eftersom man strävar mot målen i skrivande åk 3 så är det viktigt att utgå från 

målen […]. Finns det som krävs med i elevens text för att eleven ska nå målen 

för skrivandet? Detta är det centrala vilket eleven har rätt att få återkoppling 

på. (Bea) 

Genom att sträva efter att eleven ska nå kunskapskraven ger läraren eleven möjlighet 

att utvecklas och nå målen, men Bea menar också att eleverna har rätt att få 

återkoppling om läraren tar styrdokumenten på allvar.  

En av lärarna, Diana, påpekar att vissa elever upplever återkoppling som något 

negativt: ”En del elever upplever att det inte riktigt duger det som de har gjort. Jag 

försöker påtala att det handlar om att göra texten ”ännu bättre” eller med fler ”målade” 

meningar”. Därför väljer Diana att belysa de positiva delarna i en elevtext mer än de 

negativa, men hon menar samtidigt att båda delarna ska vara med: 

Jag tycker att det är viktigt att det positiva ska överväga det negativa, t ex att jag 

talar om ”vilken fin inledning du har gjort”. Tänk även på att sätta ut mellanrum 

mellan orden! (Diana) 

Att berömma och samtidigt visa på förbättringsmöjligheter som Diana gör i citatet 

ovan är något som liknar Anns beskrivning om vad som är viktigt att ge återkoppling 

på i en elevtext: ”Skrivglädje - peka på elevens framgångar och utveckling. Läslighet 

- Förståelighet”. Både Bea och Elin menar att eleven behöver den positiva 

återkopplingen för att bli ”peppad” och motiverad för sitt lärande. Genom en muntlig 

återkoppling menar lärarna att de visar ett intresse för elevens text och att de får höra 

elevens tankar som de möter med en positiv attityd, något de anser är svårare att göra 

med en skriftlig återkoppling. 

Alla lärare förutom Fia uttrycker att en kombination av en muntlig och skriftlig 

återkoppling ger bäst förutsättningar för att ett lärande ska ske. De antyder att de två 
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sätten att ge återkoppling på kompletterar varandra, men att frekvensen av de olika 

metoderna varierar och oftast påverkas av vilken årskurs som ska ta emot 

återkopplingen. Bea, Elin och Fia menar att i en årskurs 1 är den muntliga mer 

förekommande än den skriftliga. Elin säger sig använda skriftlig återkoppling i slutet 

av ett arbete när eleven kan läsa den skriftliga återkopplingen och att den muntliga är 

mest framträdande under skrivprocessen. 

5.1.2 För- och nackdelar med muntlig och skriftlig återkoppling 

I intervjuerna beskriver samtliga lärare för- och nackdelar för de olika sätten att ge 

återkoppling på. Alla lärare ansåg att muntlig återkoppling var den enklaste formen 

att ge respons på, och de anser också att det här arbetssättet gynnar eleverna mest. 

Däremot nämndes det även att det kan vara tidskrävande att använda sig av den 

muntliga om läraren vill ge en-till-en-återkoppling. Bea resonerar om de fördelar hon 

ser med muntlig återkoppling:  

Det är oftast väldigt effektivt att ha muntlig. Att sitta enskilt med en elev, kunna 

gå igenom elevens text tillsammans. Få ställa min (sic!) frågor och höra hur 

eleven tänker. Att kunna hjälpa eleven att komma vidare genom att ha ett samtal. 

Jag tror den muntliga återkopplingen gynnar mest. De läser av mitt kroppsspråk 

och kan fråga direkt om de inte förstår. (Bea) 

Läraren förklarar att en-till-en-situationer är mest gynnsamma för eleven, vilket Ann 

instämmer om och menar precis som Bea att fördelen med muntlig återkoppling är att 

man enklare kan kontrollera att man förstår varandra. Men lärarna anser också att det 

finns nackdelar med att använda sig av muntlig återkoppling och det mest vanliga 

hindret som nämns är att det tar tid. Några av lärarna uttrycker det så här: 

”Tidskrävande, finns inte kvar som dokumentation för mig/eleven/föräldrarna” (Ann) 

och ”Tidsmässigt mer krävande att hinna ge alla elever samma form av återkoppling. 

Vad gör de andra under tiden?” (Bea). Diana ser också andra hinder vid den här 

formen av återkoppling, exempelvis att andra elever i klassrummet inte kan undgå att 

höra lärarens återkoppling och kan känna sig dåliga om de får en icke önskvärd 

respons.  

Bea, Cissi och Elin skriver att skriftlig återkoppling tillsammans med digitala 

verktyg är en bra kombination och att en sådan återkoppling är gynnsamt för både 
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elev och lärare.  De tre lärarna uttrycker att tekniken har gjort så att det underlättar 

för eleverna när de ska bearbeta sina texter. Lärare Elin förklarar sina positiva 

erfarenheter av skriftlig återkoppling:  

Enklare att redigera digitalt än skriftligt. Känns elakt att låta en elev som kämpat 

med sina texter att behöva sudda och göra om hela tiden... Individuellt kan man 

skriva och ge kommentarer till varje barn. (Elin) 

Det är inte bara Elin som beskriver att tekniken har gjort så att den skriftliga 

återkopplingen är lättare att ge, utan Bea och Cissi som arbetar med Google drive i 

sina klasser föredrar arbetssättet då man kan ge återkoppling direkt i elevernas 

dokument. Ann uttrycker att hon uppfattar den skriftliga återkopplingen som effektiv: 

Man kan gå tillbaka och återkoppla till vad som skrivits i tidigare arbeten. 

Föräldrar kan lättare ta del av mina och elevens kommentarer. Kan förberedas 

hemma - tar mindre av lektionstiden. (Ann) 

Men Ann anser också att det finns faror med skriftlig återkoppling för att den är 

”tidskrävande, ofta svårt att vara tydlig för eleven i skrift, risk för missförstånd”. Elin 

och Fia säger att de inte så ofta använder sig av skriftlig återkoppling i årskurs 1, 

eftersom eleverna ännu inte kan läsa. Fia skriver att om eleverna får skriftlig 

återkoppling i ettan blir det i form av korta fraser som: ”bra jobbat” eller ”tummen 

upp”. 

5.2 Återkoppling på uppgiftsnivå  

Eleverna i årskurs 1 har fått en återkoppling på den här nivån i både textuppgift A och 

B. Återkopplingen på uppgiftsnivå träder fram tydligt i lärarens respons för uppgift 

A där alla elever fick kommentaren ”Fin handstil”. Syftet med uppgiften var att eleven 

ska öva på sin handstil och i kommentaren har läraren valt att återkoppla om just det, 

vilket kan kopplas till vikten av noggrannhet i den specifika uppgiften (Hattie & 

Timperley, 2007). Eftersom läraren inte har nämnt varför handstilen var fin eller om 

några strategier för hur eleven formar sina bokstäver blir den här återkopplingen på 

uppgiftsnivå, eftersom eleven endast fick återkoppling hur arbetet var utfört.  

Läraren som gav respons på textuppgift B, har valt att ge återkoppling på 

elevtextens innehåll. Eleverna har skrivit om flugan, men även målat och visat hur 

den ser ut, vilket läraren har gett respons på. Utformningen av lärarens återkopplingar 
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var exempelvis: ”Bra! Du har med stora fasettögon, vingar och sugsnabel” eller ”Bra! 

Du har med 6 ben, vingar och stora ögon”. Läraren har valt att kommentera elevernas 

begreppskunskaper i den här uppgiften, vilket kan kopplas till en uppgiftsnivå 

eftersom orden är väl valda av läraren och kopplade direkt till uppgiften (2007). 

Ordvalet är tydligt, med tanke på att samtliga elever har fått en liknande återkoppling 

som innehåller i stort sett samma saker. 

Uppgift C är utförd i en årskurs 2 och även den läraren har gett kommentarer 

som kan kategoriseras som uppgiftsnivå. Läraren för textuppgift C arbetar med two 

stars, one wish, i sin återkoppling, det vill säga beröm för vad som är korrekt i texten 

och en antydan om vad som är felaktigt genom en önskning. Det kan exempelvis se 

ut så här: ”Du kan använda stor bokstav och punkt. Du skriver med inledning, 

problem, avslut. Använd mer beskrivningar i meningarna och de olika delarna”. I den 

här återkopplingen bekräftar läraren att eleven kan använda stor bokstav och punkt 

på ett fungerande sätt vilket handlar om korrekthet i texten (Hattie och Timperley, 

2007). Lärarens respons berör också innehållet i elevtexten där läraren kommenterar 

att eleven har använt sig av de olika delarna för en berättelse, vilket också utgör en 

återkoppling på uppgiftsnivå, eftersom även detta berör uppgiftens korrekthet inom 

en berättande text (2007). Men däremot kan elevens arbete bli ännu bättre genom att 

fler beskrivningar används, vilket kan kopplas till vad som saknas i texten, vilket 

Hattie och Timperley (2007) också menar är en återkoppling på den här nivån. 

Läraren har även valt att göra markeringar i elevernas arbeten, där hen har strukit över 

stavfel i texten och skrivit den rätta stavningen över ordet eller i marginalen. Eftersom 

det handlar om ord som är felstavade utgör det en återkoppling på uppgiftsnivå, 

eftersom det tillhör korrekthet och prydlighet i en text (2007). 

Markeringar i elevtexter är också något som läraren har gjort i uppgift E som 

är utförd i en årskurs 3. Läraren har uppmärksammat i en skriftlig kommentar om vad 

eleven har med i sin text men även vad som saknas, vilket också utgör en respons på 

uppgiftsnivå (Hattie och Timperley, 2007). Exempel på hur lärarens kommentarer ser 

ut är: ”Du skriver med tydlig handstil. Bra meningar med stor bokstav och punkt. 

Försök att ha en riktig avslutning” och ”Du skriver tydlig stil med mellanrum. Du 

måste tänka på att ha en avslutning på texten”. Responsen som läraren ger om elevens 

stavning, mellanrum, handstil, stor bokstav och punkt är skriven är en återkoppling 

på uppgiftsnivå, eftersom den endast berör elevens utförande av skrivandet som 



 

18 

 

kopplas till korrekthet och prydlighet (2007). I slutet av kommentarerna har båda 

eleverna fått återkoppling om att de bör skriva en bättre avslutning, vilket är en 

återkoppling på vad som saknas i uppgiften (2007). 

5.3 Återkoppling på processnivå  

I uppgift C som är utförd i en årskurs 2 har läraren gett återkoppling på processnivå. 

Genom lärarens önskningar där eleven får veta vad som efterfrågas och hur hen ska 

arbeta för att nå dit vid nästa arbetstillfälle. Exempel på det som efterfrågas kan vara: 

”Använd mer beskrivningar i meningarna och de olika delarna” eller ”Läs igenom 

(gärna högt eller för någon annan). Då är det lättare att få punkten rätt”. Hattie och 

Timperley (2007) menar att återkopplingen på den här nivån handlar om elevens 

strategier och processer. Genom att läraren beskriver ett tillvägagångssätt för hur 

eleven kan bearbeta texten kan eleven använda sig av tillvägagångssättet/strategin för 

att producera bättre texter.  

I en annan årskurs 2 har eleverna utfört uppgift D. Även den här läraren har 

beskrivit ett tillvägagångssätt för varje elev, så de kan ta sig an och bearbeta sin text. 

I sin respons där läraren beskriver hur eleven ska utveckla sin text är processnivån 

aktuell. De flesta elever har fått instruktionen att göra styckesindelning för att 

strukturen ska bli tydlig: ”Visa tydligt var berättelsens olika delar finns genom att 

hoppa över en rad. Inledning, problem, lösning och avslutning”. Detta berör elevens 

strategier för att bygga upp en text, vilket de kan ta med sig i andra skrivuppgifter 

(Hattie & Timperley, 2007). 

Läraren i årskurs 3 använde sig också av återkoppling på en processnivå vid 

textuppgift E fick exempelvis två elever uppmaningar om att fundera på sina 

avslutningar. De uppmaningar som eleverna får gör att de kan ta med sig dessa som 

strategier för att bli ännu bättre på att skriva berättelser med ett bra avslut. En av 

eleverna fick stöttning om hur en passande avslutning kan se ut, genom att läraren 

skrev frågor som ”Hur gick det? tog (sic!) de tjuven?”.  

5.4 Återkoppling på självreglerande nivå 

Återkoppling på en självreglerande nivå finns endast representerad i uppgift D, där 

läraren i årskurs 2 använde sig av en återkoppling som visar att hen litar på att hen 

klarar av att bedöma sin egen text. Den typen av kommentarer var inte så många men 
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det förekom i ett fåtal elevtexter, exempel på en sådan kommentar som läraren 

använde är: ”Vad händer mer i din berättelse? Försök att utveckla” och ”Läs igenom 

din berättelse och skriv gärna mer. Fyll på med adjektiv för att få din berättelse mer 

levande”. Läraren har inte gett en tydlig vägledning utan eleven får genom responsen 

själv bedöma vad som krävs för att texten ska kunna exempelvis utvecklas mer. Det 

sistnämnda exemplet kräver att eleven själv tänker med inre bilder och formulerar 

dessa på ett målande sätt med adjektiv för att uppfylla lärarens krav. Hattie och 

Timperley (2007) beskriver att återkopplingen på den här nivån handlar om att eleven 

ska göra egna självbedömningar och genom responsen kräver det att eleven besitter 

förmågan att tänka om sitt tänkande.  

5.5 Återkoppling på en personlig nivå 

En återkoppling på en personlig nivå är direkt kopplat till att läraren ger beröm eller 

kritik för ett utförande (Hattie & Timperley, 2007). Den här nivån av återkoppling var 

endast synlig i uppgifterna A och B som båda var utförd i en årskurs 1. I uppgift A 

hade läraren satt ut en guldstjärna bredvid kommentaren. Eftersom eleverna fick en 

guldstjärna får de återkoppling på personlig nivå, så att eleverna känner att de får 

extra beröm för sina arbeten. I uppgift B finns det en tendens till återkoppling på 

personlig nivå, exempelvis i berömmet ”Bra! Du har med 6 ben, de stora ögonen och 

sugsnabeln”. 

Alla elever har fått en liknande kommentar som exemplet visar, och all 

återkoppling inleds med ”Bra!”. Återkopplingen som eleverna får är funktionella på 

en personlig nivå, eftersom eleverna får en förklaring på varför det är bra.  

5.6 Huvuddrag i analysen av nivåer för återkoppling  

Lärarna i studien beskrev på olika sätt vad syftet med uppgiften var, vilket speglas i 

återkopplingens innehåll. Exempelvis styrs återkoppling på uppgiftsnivå mycket av 

uppgiftens syfte. I de olika återkopplingarna som lärarna har gett till sina elever kan 

responsen gå in på mer än en nivå, det vill säga att exempelvis kan två nivåer av 

återkoppling finnas i en kommentar. Bland annat kan en sådan kommentar vara: ”Du 

kan använda stor bokstav och punkt. Du skriver med inledning, problem, avslut. 

Använd mer beskrivningar i meningarna och de olika delarna”. Eftersom 
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återkopplingen är i form av two stars, one wish ger det eleven respons på både 

processnivå och uppgiftsnivå. Uppgiftsnivån kommer in bland annat genom att 

läraren beskriver vad som finns och vad som saknas i elevtexten. När läraren ger 

responsen att eleven ska använda mer beskrivningar i meningarna är det återkoppling 

på processnivå, för det är något som eleven kan ta med sig som strategi till 

nästkommande uppgifter.  

Tabell 2. Översikt av kategoriseringen av lärarkommentarerna. 

 
åk 1 

Textuppgift A 

åk 1  

Textuppgift B 

åk 2  

Textuppgift C 

åk 2 

Textuppgift D 

åk 3 

textuppgift E 

uppgiftsnivå X X X 
 

X 

processnivå 
  

X X X 

självreglerande 

nivå 

   
X 

 

personlig nivå X X 
   

 

Av tabellen framgår att responsen i årskurs 1 främst sker på uppgiftsnivå och på 

personlig nivå för båda klasserna, medan det i årskurs 2 och 3 finns återkoppling på 

processnivå. Det är endast läraren för årskurs 2 (textuppgift D) som har använt sig av 

en återkoppling på självreglerande nivå. De tre frågorna vart ska jag?, vart är jag på 

väg? och hur ska jag gå vidare till nästa steg? (Hattie & Timperley, 2007) blir synliga 

i resultatet. Den första frågan berör syftet och innehåll för uppgiften, genom den 

återkoppling som framförs till eleven som tillexempel ser ut på liknande sätt ”Fin 

handstil” tillhör den här frågan, för att läraren styrker att eleven har klarat målet. Vad 

gäller den andra frågan så formas en feedback som beskriver för eleven hur den 

förhåller sig till målen, exempel från lärarkommentarerna hade kunnat vara ”Läs 

igenom (gärna högt eller för någon annan). Då är det lättare att få punkten rätt”. I 

responsen förklarar läraren vad som måste göras för att texten ska nå upp till målen. 

Den sista frågan berör en respons som innehåller bekräftelse på att eleven har klarat 
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målet och fokuserar på vad som kan förbättras. ”Vad händer mer i din berättelse? 

Försök att utveckla” är ett exempel på en sådan respons eftersom läraren bekräftar att 

eleven har skrivit en berättelse men att den kan förbättras. 

6 Diskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka hur verksamma lärare arbetar med 

återkoppling på lågstadiet och vad lärarna väljer att återkoppla på för att eleven ska 

bearbeta sin text. Skolverket (2017) menar att eleverna bör få möjlighet att bearbeta 

sina texter för att klara av de krav på skrivande som ställs på eleven i framtiden. För 

att eleverna ska kunna bearbeta sina texter skriver Hoel (2001) att stöttningen från 

läraren är avgörande om en bearbetning ska ske, och det gäller att läraren interagerar 

med eleven och med hjälp av olika stödstrukturer (scaffolding) för att utveckla 

elevens förmågor (Bruner, 1978; Säljö, 2014; Vygotskij, 2000). Detta blir synligt i 

studien genom att flera lärare menar att det är viktigt att modellera för eleverna, det 

vill säga ge eleverna mallar och redskap för bearbetningen av texten. 

Skolforskningsinstitutet (2018) hävdar att det är bättre att elever får feedback 

innan de är klara med sin uppgift, alltså när eleven fortfarande är kvar i processen för 

att de lättare kan ta till sig feedbacken och använda den direkt i arbetet. Saliu Abdulahi 

(2017) menar också att läraren bör ge eleven återkoppling under arbetsprocessen och 

då fokusera på både innehåll och form i texten. Respons på både innehåll och form 

finns exempel på i lärarkommentarerna i analysen. Eleverna som genomförde 

textuppgift D fick även möjlighet att bearbeta sina texter genom den återkoppling som 

gavs under arbetsprocessen, något som är enligt den tidigare forskningen är positivt 

(Hoel, 2001; Saliu Adbulahi, 2017; Skolforskningsinstitutet, 2018; Skolverket, 2017). 

I resultatet visar det sig att lärarna använder sig av återkoppling på olika sätt, oavsett 

om den är muntlig eller skriftlig. Däremot hävdade fem av sex lärare i intervjun att 

en kombination av muntlig och skriftlig återkoppling är det mest gynnsamma. 

Hattie och Timperley (2007) anser att återkoppling endast bör beröra en eller 

flera av frågorna; vart ska jag, vart är jag på väg och hur ska jag gå vidare till nästa 

steg för att bli effektiv. Genom att utgå från dessa frågor ger det goda förutsättningar 

att eleven når den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2014; Vygotskij, 2000), med 
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hjälp av lärarens stöttning som vägledning i sitt lärande. Det synliggörs i materialet 

genom att alla lärare har haft de tre frågorna i åtanke när de har formulerat de skriftliga 

kommentarerna, och även i intervjuerna framkom det att lärare utgår från dessa tre 

dimensioner vid sin återkoppling. Exempelvis beskriver en lärare att hen fokuserar” 

var eleven ligger, har legat och ska vidare mot”. Två andra lärare menar att syftet med 

uppgiften styr responsen och det kunde verifieras i de lärarkommentarer som samlats 

in. Både av lärarkommentarer och lärarintervjuer framkommer det att flera lärare 

väljer att fokusera på bland annat stor bokstav och punkt i elevtexterna. En anledning 

kan vara att det finns med i kunskapskraven för årskurs 1–3 i ämnet svenska 

(Skolverket, 2019). Saliu Abdulahi (2007) och Skolforskningsinstitutet (2018) menar 

att återkopplingen bör beröra lärandemålen och kunskapskraven, vilket tre av sex 

lärare i intervjuerna säger sig arbeta mot.  

Det framkommer i intervjuerna att flera av lärarna väljer att bekräfta de 

kunskaper som eleven redan besitter i sin återkoppling. Det motiveras med att vissa 

elever ser bearbetning som något negativt, vilket Skolforskningsinstitutet (2018) 

menar är en vanlig oro bland många lärare. Lärarna känner att den kritiska feedbacken 

som lyfter fram elevens brister och utvecklingsområden, kan leda till att eleven inte 

motiveras och då stagnerar lärandet. Därför är det viktigt att väcka ett intresse hos 

eleven genom återkoppling och hitta en balans för de positiva och kritiska delarna i 

responsen (a.a.). 

Den tidigare forskningen (Jönsson, 2017; Rønsen, 2013; Saliu Abdulahi, 2017; 

Skolforskningsinstitutet, 2018) påpekar att det är viktigt att läraren formulerar sin 

återkoppling på ett sätt som den enskilda eleven kan förstå och sedan använda sig av 

stöttningen som den får. Rønsen (2013) menar vidare att om stöttningen tas emot av 

eleven på ett funktionellt sätt ökar det chansen att eleven ska bli medveten om sina 

styrkor och svagheter i skriftspråket. Eleven kan då hantera det kulturella redskapet 

på ett mer fungerande sätt (Säljö, 2014; Vygotskij, 2000). En av lärarna anser dock 

att det kan vara svårt att vara tydlig i sin skriftliga återkoppling, och att det finns risk 

att eleven missförstår lärarens kommentar, då är det lättare att förstå varandra i en 

muntlig interaktion där man på plats kan kontrollera så att eleven förstår responsen. 

 Under intervjun ansåg alla lärare att den muntliga återkopplingen var den 

enklaste formen att ge respons på, och det uttrycktes även att den muntliga 

återkopplingen vara den mest gynnsamma och effektiva för både läraren och eleven, 
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främst en-till-en-återkoppling. Det visades även i Saliu Abdulahis (2017) studie att 

eleverna uppskattar en-till-en-återkoppling och att de gärna vill att läraren ska 

använda sig mer av en sådan respons. Skolforskningsinstitutets metaanalys (2018) 

antyder att muntlig feedback ger elever och lärare en möjlighet att mötas, eftersom 

det genom en sådan återkoppling sker en muntlig interaktion och möjligheten finns 

för att läraren och eleven tillsammans kan förstå vad som kan göras och varför. Ett 

sådant samspel ger eleven möjlighet att kunna finna andra vägar för att inhämta ny 

information (appropriering) och sedan använda den tillsammans med den kunskap 

som eleven redan besitter (Säljö, 2014; Vygotskij, 2000).  

Trots att både lärarna och tidigare forskning (Rønsen, 2013; Saliu Abdulahi, 

2017; Skolforskningsinstitutet, 2018) anser att den muntliga återkopplingen gynnar 

eleverna mest, beskriver lärarna i studien att en-till-en-återkoppling är tidskrävande 

och att det finns andra hinder som gör det svårt exempelvis att resterande 

klasskamrater lämnas ensamma vid ett sådant tillfälle. Däremot delar inte Jönsson 

(2017) samma tankar och menar att muntlig återkoppling bör undvikas, eftersom 

risken för att en muntlig respons ska upplevas som personlig är stor. Jönsson antyder 

att en återkoppling ska vara saklig och uppgiftsrelaterad, vilket oftast en skriftlig 

återkoppling blir (2017). Tre av lärarna i intervju anser att det är lättare att ge en 

skriftlig återkoppling tillsammans med digitala verktyg, eftersom det går att 

kommentera direkt i en text och att eleven kan få en snabb respons på sitt arbete. Trots 

det, skriver två av lärarna att de för det mesta inte använder sig av skriftlig 

återkoppling i årskurs 1 eftersom alla elever inte kan läsa ännu. Jönsson (2017) 

bekräftar att en muntlig återkoppling är vanligast i de tidigare skolåren, men att det är 

viktigt att läraren då tänker på att responsen ska vara lika saklig och uppgiftsrelaterad 

som en skriftlig återkoppling. Den skriftliga återkopplingen som har undersökts i 

studien visade att återkoppling på en personlig nivå endast förekommer i årskurs 1. 

Genom analysen av återkopplingsnivåerna blev det också tydligt att återkopplingen 

från lärarna utvecklades och följde på så sätt samma progression som elevens lärande.  

En medvetenhet hos läraren om återkopplingens centrala påverkan på elevers 

skrivutveckling kan leda till att alla återkopplingssituationer i skolan leder till att 

samtliga elever får en gynnsam respons, vilket gör att alla har lika villkor att utvecklas 

genom att bearbeta sina texter. Eftersom det är en central del att kunna kommunicera 
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på ett fungerande sätt i dagens samhälle är det viktigt att skolan ger alla elever de 

bästa förutsättningarna för att lyckas. 

6.1 Vidare forskning 

Vår studie har gett upphov till frågor och perspektiv som inte rymts inom den ramarna 

för det här arbetet. Ett uppslag till vidare forskning är att genom observation få en 

bild om hur läraren faktiskt arbetar med återkoppling i klassrummet. Ett annat spår är 

att genom elevintervjuer få kunskap om elevperspektiv på den återkoppling de får på 

sina texter. Genom ett elevperspektiv skulle vi få veta om eleverna tar emot den som 

en stöttning och ser återkoppling som något bra, eller om de upplever återkopplingen 

som en bedömning och rättning. Resultatet skulle kunna visa om eleverna föredrar en 

muntlig eller en skriftlig feedback, och hur de upplever att de lär sig mest.
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Bilaga 1-Intervjufrågor 

1. Hur arbetar du för att eleven ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att 

bearbeta text?  

 

 
 

2. Vilka erfarenheter har du av att arbeta med skriftlig återkoppling på 

elevens text? 

Hur genomför du denna återkoppling? Ge konkreta exempel. 

För- och nackdelar med skriftlig återkoppling. 

 

 
 

3. Vilka erfarenheter har du av att arbeta med muntlig återkoppling på 

elevens texter? 

Hur genomför du denna återkoppling? Ge konkreta exempel. 

För - och nackdelar med muntlig återkoppling. 

 

 
 

4. Riktar du återkopplingen på olika sätt beroende på om den är skriftlig 

eller muntlig? Är fokuseringen annorlunda om återkopplingen är skriftlig eller 

muntlig? 

 

 
 

5. Vilken slags återkoppling tycker du gynnar eleverna mest? Hur? 

 

 
 

6. Vad anser du är viktigast att ge återkoppling på i en elevtext?  

 

 
 

7. Ger du återkoppling på olika sätt beroende på årskurs? Hur och 

varför? 

 

 
 

8. Ser återkopplingen annorlunda ut beroende på årskurs? Hur och 

varför? 
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Bilaga 2 – Missivbrev 

Hej XXXX på XXXskolan,  

Våra namn är Sanna Kunze och Maja Rudin Bernhardsson och vi har varit VI-

studenter hos er tidigare i utbildningen. Vi läser just nu termin fem av åtta på 

lärarutbildningen F-3 vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Det är nu dags för oss att skriva 

vårt första självständiga arbete i ämnet svenska och syftet med vår studie är att 

undersöka vilken slags återkoppling eleverna får om/på sina texter, så att eleverna kan 

bearbeta och utvecklas i sitt skrivande. Men vi är även intresserade av hur ni lärare 

väljer att framföra er återkoppling. 

Vi skulle nu behöva få ta del av elevtexter där det finns en återkoppling från 

läraren. Denna återkoppling kan vara digital eller i pappersform beroende på hur ni 

arbetar på skolan. Vi vill ta del av all sorts återkoppling, allt från kommentarer om 

punkt och stor bokstav till utmålning av texter etc, är av intresse. Undersökningen 

fokuserar på lärarens kommentarer i texten och inte skribenten, och därför kommer 

era elever på något sätt beröras av studien. Om ni inte har material som vi kan ta del 

av skulle vi vara tacksamma om ni skulle kunna delta i en skriftlig intervju genom att 

besvara bifogande frågor. 

Vi önskar få tillgång till kommenterade elevtexter från lågstadiet nya som 

gamla, runt vecka 46-47 och svar på intervjufrågorna senast 24 november vecka 47. 

Ni får gärna maila över elevtexterna till någon av oss (e-postadresser nedan), men om 

denna möjlighet inte finns kan vi under vecka 47 komma och samla in materialet.  

 

Om det finns några frågor eller funderingar kan ni kontakta oss på:  

Mail: sk222zv@student.lnu.se / mb224gs@student.lnu.se  

Eller telefon XXX-XXXXXXX 

 

Vår handledare på Linnéuniversitetet: 

Sofia Ask, Institutionen för svenska språket 

sofia.ask@lnu.se  

0470-708907 

Med vänliga hälsningar Sanna Kunze & Maja Rudin Bernhardsson.  

about:blank
about:blank
about:blank

