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Abstract 
The aim of this study is to investigate how teachers say they give and perceive forward-

looking feedback (feedforward) on pupils’ texts in grades three and four. To collect 

material for this purpose, semi-structured interviews were conducted with six teachers 

in the early years of compulsory school. The material from the interviews was analysed 

with the help of the mid-range coding method. The analysis was based on the two 

theoretical premises for the study, the sociocultural perspective and the formative 

attitude. The result shows that the teachers use several methods and devices for forward-

looking feedback on the pupils’ process and on their first draft. These included 

questioning, assignment, checklist and digital tools. The study also revealed three 

central aspects of the teachers’ perceptions of their forward-looking feedback: shortage 

of time, organizational conditions and the pupils’ maturity. In view of the current lacuna 

in research on forward-looking feedback in the early years of compulsory school, the 

results of the study can contribute to inspiring, in-depth and effective knowledge and 

tools for practising forward-looking feedback. 
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”The text has three words that don’t have double letters, can you find them?” 
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1 Inledning 
Idag lever vi i ett textsamhälle där skriftanvändning genomsyrar de flesta yrken även 

om det inte huvudsakligen tillhör kärnan i arbetet (Karlsson 2014:9). Detta textsamhälle 

gör att det ställs krav på att kunna producera olika typer av texter som i sin tur bör vara 

tydliga och genomarbetade. Läroplanen betonar att bearbetning av text är en viktig 

förmåga för att i framtiden kunna möta dessa krav (Skolverket 2016a). Elever i 

grundskolan behöver därför tidigt, och i stor utsträckning, ges stöd och vägledning i att 

arbeta med textproduktion och textbearbetning. Redan i årskurs 3 behöver skolan arbeta 

med att utveckla elevers förståelse för att den första texten de gör alltid går att utveckla 

och förbättra (Skolverket 2016a:12). Många lärare kan säkert känna igen sig i 

problematiken med de elever som alltid anser sig vara klara tidigt utan att vilja gå 

tillbaka och redigera sina texter. Det kan vara svårt att få dessa elever införstådda med 

vikten av hur mycket ansträngning som krävs i processen mot en välskriven text 

(Nottingham 2013:46). Genom att elever bearbetar sina texter får de syn på olika 

företeelser i språket och kan på så sätt skapa en medvetenhet om hur textens budskap 

kan förändras beroende på den språkliga utformningen (Skolverket 2016a:12). Lärares 

undervisning i textbearbetning behöver därför vara framåtsyftande, vilket i 

internationella studier uttrycks med begreppet feed–forward (Hattie 2012). 

Feed-forward är en del av det formativa förhållningssätt som kommit att bli en 

trend i den svenska skolan där återkopplingen fokuserar på att föra elevers lärande 

framåt (Hirsh & Lindberg 2015:4). Genom att medvetet arbeta för att bland annat 

synliggöra vad elever ska kunna och ge framåtsyftande återkoppling får elever 

möjlighet att, i större grad, äga sitt eget lärande (Wiliam 2011). Forskning visar att ett 

formativt förhållningssätt har en positiv effekt på elevers lärande i många grundskolor, 

men upplevs svårt för lärare att arbeta med (Hattie 2012; Lundahl 2014). Det finns ett 

brett teoretiskt underlag för hur framåtsyftande återkoppling bör användas i skolan men 

få vetenskapligt bevisade metoder för vad som fungerar i praktiken (Hirsh & Lindberg 

2014:4). Utmaningar kan därför uppstå sett till den didaktiska frågan hur lärare bör 

arbeta med exempelvis elevproducerade texter när de intar ett framåtsyftande 

perspektiv.  

Lärare skulle kunna kallas för uppfinnare eftersom de ständigt ställs inför 

situationer som kräver kreativitet, flexibilitet och olika typer av lösningar. Detta kan 

knytas an till det Polynai (1966) benämner för tyst kunskap eller praxiskunskap, vilket 

oftast inte synliggörs. Troligtvis finns det många effektiva arbetssätt för att ge 



  
 

2 

framåtsyftande återkoppling på elevproducerade texter som ännu inte blivit 

evidensbaserade eller upptäckta.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare säger sig ge och uppleva 

framåtsyftande återkoppling på elevtexter. Undersökningen riktar sig mot årskurs tre 

och fyra eftersom erfarenheter från tidigare praktiker visat att elever först då börjar 

producera mer omfattande och fullständiga texter, vilket ökar möjligheten att ge mer 

avancerad återkoppling. 

 

1.2 Frågeställningar 

Hur säger sig lärare ge framåtsyftande återkoppling på elevproducerade texter? 

 

Vad uppger lärare för möjligheter och utmaningar med att ge framåtsyftande 

återkoppling på elevproducerade texter?  

 

2 Bakgrund 
Bakgrundskapitlet inleds med att behandla relevanta delar ur skolans styrdokument 

(2.1). Därefter förklaras studiens teoretiska ramverk (2.2) som utgår från Säljös (2013a) 

tolkning av det sociokulturella perspektivet med begreppen mediering, stöttning och den 

proximala utvecklingszonen. Teoriavsnittet avslutas med att lyfta hur studien även tar 

avstamp i det formativa förhållningssättet. Vidare presenteras den tidigare forskning 

(2.3) som gjorts inom området samt en redogörelse för synen på återkoppling ur både 

lärares och elevers perspektiv. Slutligen förklaras hur metoder för framåtsyftande 

återkoppling beskrivs i handböcker och metodböcker för lärare (2.4).  

 

2.1 Styrdokument 
Undervisningen i svenska ska stimulera elevers intresse för det egna skrivandet och de 

ska ges möjlighet att både skapa och bearbeta texter såväl enskilt som tillsammans med 

kamrater och lärare (Skolverket 2016b:247). Begreppet textbearbetning lyfts fram i 

kunskapskraven för både svenska och svenska som andraspråk samt i alla årskurser. För 

elever i grundskolans tidigare år handlar det om att ”utifrån respons bearbeta och 

förtydliga sina texter på ett enkelt sätt” (Skolverket 2016b:253). Som lärare för elever i 

årskurs 1–3 kan även kunskapskraven för årskurs 4–6 tas med i beaktande då dessa 
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alltid bör strävas mot. Lägsta godkända nivå för årskurs 6 uttrycks enligt följande: 

”utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak 

fungerande sätt” (Skolverket 2016b:253). Genom att arbeta framåtsyftande med dessa 

kunskapskrav tränas elever i förmågan att kunna ta ett personligt ansvar för sina studier. 

Detta finns framskrivet i läroplanens inledande kapitel som berör skolans mål och 

riktlinjer (Skolverket 2016b:15).  

 

2.2 Teoretiska utgångspunkter 
För att kunna förklara lärarnas arbete med framåtsyftande återkoppling har denna studie 

två teoretiska utgångspunkter. Dessa är Säljös tolkning (2013a) av Vygotskys 

sociokulturella perspektiv samt det formativa förhållningssättet.  
 

2.2.1 Sociokulturellt perspektiv 

Säljö (2013a:43) förklarar att mediering innebär olika verktyg som människan använder 

när kunskap ska överföras från en individ till en annan. Verktygen kan bestå av 

språkliga medel eller fysiska artefakter. Kunskap existerar därför först i samspel mellan 

människor, eller mellan människor och artefakter, innan det blir en del av individens 

egna tänkande och handlande (Säljö 2013a). När en lärare exempelvis upptäcker att en 

elev stött på problem kan vederbörande kliva in som en medierande resurs för att bringa 

klarhet i elevens svårighet. Hur lärare använder medierande verktyg för att utveckla 

elevers textbearbetning är väsentligt för denna studie.  

Den närmaste proximala utvecklingszonen förklaras av Säljö (2013b:193) 

genom citatet ”När människor väl behärskar ett begrepp eller en färdighet, så är de 

mycket nära att också behärska något nytt”. Dock sker inte detta på egen hand utan den 

lärande är beroende av stöd från någon som är mer kunnig. Efter hand som den lärande 

sedan behärskar kunskapen på egen hand kan stödet från den kunniga successivt avta 

(Säljö 2013b:193). Stödet kan ta sig i uttryck genom att den mer erfarne väcker ett 

intresse, utmanar, ger ledtrådar och ställer frågor istället för att enbart ge eleven svaret 

(Hwang & Nilsson 2011:67–68). Detta benämns av Säljö (2013b:194) som stöttning. 

Den proximala utvecklingszonen och stöttningen är relevanta för lärarens återkoppling 

för textbearbetning eftersom hens uppgift är att forma elevens utveckling. Därför blir ett 

formativt förhållningssätt ytterligare en relevant teoretisk utgångspunkt för studien.  
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2.2.2 Formativt förhållningssätt 

Williams (2011) definition av ett formativt förhållningssätt omfattar fem didaktiska 

strategier. Dessa handlar om att tydliggöra målet, synliggöra lärandet, ge återkoppling, 

använda elever som resurser för varandra samt låta dem ta ansvar för sitt eget lärande. 

Lundahl (2014:85) ansluter sig till denna definition och sammanfattar de didaktiska 

strategierna med ledorden synlighet, delaktighet och ansvar. Sedan rådande läroplan 

implementerades 2011 har styrdokumenten genomsyrats av ett framåtsyftande 

förhållningssätt där undervisningen ska vara formativt färgad (Hirsh & Lindberg 

2015:4). Detta blir tydligt då Lundahls (2014:85) ledord synlighet, delaktighet och 

ansvar är nyckelbegrepp i grundskolans läroplan (Skolverket 2016b).  

En av pionjärerna inom det formativa förhållningssättet är Hattie som forskat 

om olika påverkansfaktorer för effektiv undervisning. Enligt honom (2012:40) 

inbegriper det formativa förhållningssättet olika sätt att se på återkoppling. Feed back är 

ett vanligt begrepp att använda vid dessa tillfällen men Hattie (2012) poängterar att 

ytterligare två begrepp, feed up och feed forward, bör tilläggas. Begreppen innebär att 

elever ska bli medvetna om vad de kan (feed back), vad målet är (feed up) och slutligen 

hur de ska komma dit (feed forward). Dessa tre former av återkoppling skapar 

tillsammans en helhetsbild över skrivandeprocessen (Hattie 2012). Den återkoppling 

som denna studie fokuserar på är feed forward vilket i detta fall handlar om att utveckla 

elevers textbearbetning.  

Att ge framåtsyftande återkoppling kräver ett reflekterande förhållningssätt 

eftersom den kan uttryckas genom olika metoder som i sin tur kan ha skilda syften. Tre 

centrala frågor att förhålla sig till är: Var är eleven? Vart ska eleven? Hur ska hen ta sig 

dit? (Hattie & Timperley 2007; Lundahl 2014). Lundahl (2014) förklarar dessa frågor 

som en analys av glappet mellan elevens nuvarande position och dit hen förväntas nå.  

 

2.3 Tidigare forskning 

Baserat på flertalet genomförda sökningar i databaser kan det identifieras en 

forskningslucka gällande empiriska studier om olika metoder för framåtsyftande 

återkoppling i grundskolans tidigare år. Denna lucka styrks även i Hirsch och Lindbergs 

(2015) forskningsöversikt över det formativa förhållningssättet. I följande avsnitt 

kommer de få studier som påträffats att presenteras och lyftas fram. Även övergripande 

metastudier över framåtsyftande återkoppling kommer att beröras eftersom dessa 

grundas på empiriskt material.  
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Hattie och Timperley (2007) har i sin metaanalys av forskning om feedback 

identifierat fyra olika typer av återkoppling. En typ av återkoppling är uppgiftsrelaterad 

och innebär att läraren kommenterar format, rätt och fel samt djup och kvalitet på 

texten. Denna återkoppling blir enligt Hattie och Timperley (2007:91) många gånger 

isolerad från fortsatt inlärning när kunskapen inte kan tillämpas vidare på liknande 

uppgifter. En annan typ av återkoppling behandlar elevens tillvägagångssätt, det vill 

säga den är processrelaterad. Elever får i detta fall återkoppling på ansträngningsnivån, 

kvaliteten på vad de gjort samt andra alternativa strategier att använda. Ytterligare ett 

resultat från Hattie och Timperleys (2007) studie visar att stöd i form av ledtrådar är en 

effektiv metod när lärare ska ge elever framåtsyftande återkoppling.  

Enligt Hatties metastudie (2012) om olika framgångsfaktorer för effektiv 

undervisning är utmanande och uppmuntrande återkoppling den som har störst effekt på 

elevers prestationer. Engagerade lärare som ger denna typ av återkoppling i relation till 

målen har visat sig ge bäst studieresultat för elever. Dock kräver detta en medvetenhet 

hos läraren eftersom återkopplingen behöver anpassas till elevernas förutsättningar 

(Hattie 2012).  

En internationell intervjustudie från Storbritannien med lärare i grundskolans 

tidigare år, visar att en metod som är vanligt förekommande och uppskattad i arbetet 

med yngre barn är two stars and a wish eftersom den är flexibel och lätt att förstå 

(Webb & Jones 2009:179). Denna studie lyfter även fram att lärarna föredrog att ställa 

frågor som metod för framåtsyftande återkoppling till elever, både skriftligen och 

muntligen. Detta ansågs vara av värde eftersom det både aktiverar och engagerar elever 

i återkopplingen. Genom att läraren ställer frågor till eleven som börjar med hur eller 

varför får hen möjlighet att reflektera över sin egen text (Webb & Jones 2009:172).  Det 

ska dock kommenteras att detta är en internationell studie, vilket gör att dess resultat 

inte nödvändigtvis är direkt överförbart till den svenska skolkontexten.  
 

2.3.1 Återkoppling ur olika perspektiv 

Nedan kommer framåtsyftande återkoppling att presenteras ur olika perspektiv, så som 

lärarperspektivet och elevperspektivet. Relevant forskning för respektive område 

kommer att diskuteras samt vilka resultat dessa studier kommit fram till.   
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2.3.1.1 Lärarperspektiv 

Baserat på flertalet eftersökningar kan heller inga svenska studier återfinnas om lärares 

perspektiv på återkoppling i de yngre åldrarna, mer än ett fåtal studentuppsatser. De 

studentuppsatser som påträffades har undersökt lärares uppfattning och arbete med 

återkoppling i grundskolans yngre år utan inriktning mot ett specifikt ämne eller 

lärandeobjekt. En studentuppsats av Homuth och Nilsson (2015) påvisar att de 

undersökta lärarna hade en stark strävan att arbeta framåtsyftande och i synnerhet att ge 

muntlig återkoppling. Dock visar en annan studentuppsats av Hansen (2011) att lärare 

hade mindre kunskap om de olika formerna för återkoppling och hur dessa sedan 

påverkade elevers resultat. Det fastslogs även att lärare med lång erfarenhet i större grad 

gav effektivare återkoppling (a.a.). De småskaliga studiernas begränsade urval påverkar 

resultatets validitet och generaliserbarhet, vilket man bör ha i åtanke. Mot denna 

bakgrund bidrar föreliggande studie med material till forskningsluckan om lärares 

perspektiv på återkoppling i de yngre åldrarna samtidigt som den, till skillnad från 

tidigare studentuppsatser, har en svenskdidaktisk inriktning på framåtsyftande 

återkoppling vid textbearbetning.  
 

2.3.1.2 Elevperspektiv 

Med hänsyn till bristen på studier om återkoppling ur lärares perspektiv i grundskolans 

yngre år kommer elevers perspektiv också att presenteras. Elevernas perspektiv blir i 

detta fall viktigt eftersom de är brukare av metoderna som används. Studier med yngre 

elever saknas, vilket troligen kan bero på elevers mognadsgrad eftersom de har svårt att 

analysera och tala om sina känslor (Krag Jacobsen 1993:167). Yngre barn bygger ofta 

sina resonemang på närliggande erfarenheter vilket gör att svaren kan förändras över 

tid. Undersökningar med äldre barn kan därför troligen ge utförligare och pålitligare 

svar (Doverborg & Pramling Samuelsson 2012:8). Detta resonemang kan vara en 

bakomliggande orsak till forskningsluckan. 

Gamlem och Smith (2013) har utfört en intervjustudie med elever i lägre 

tonåren, med syfte att synliggöra deras uppfattningar om återkoppling. Empirin 

kategoriserades utifrån fyra olika typer av återkoppling vilka benämns A–D. Den mest 

förekommande kategorin (B) innebar att läraren gav stödjande och motiverande tillrop 

som bekräftade att eleverna var på rätt väg, men innehöll inte framåtsyftande 

återkoppling vilket kan ha gjort att den inte var lika omtyckt av eleverna (Gamlem & 

Smith 2013).  Kategori A omfattade återkoppling i form av betyg och poäng, vilket inte 
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heller uppskattades av eleverna som då uttryckte sig sakna en utförligare kommentar för 

fortsatt utveckling (Gamlem & Smith 2013). Dock visar studier att en kombination av 

betyg och kommentarer ofta leder till att kommentarerna blir överflödiga och glöms bort 

(Butler 1988:11). Eleverna tenderar därmed att glömma bort processen eftersom fokus 

riktas mot betyget. Återkopplingen bör därför vara separat, specifik och ges så att 

eleverna får möjlighet att förbättra uppgiften, vilket var en av de kategorier (C) som 

eleverna uppskattade mest i studien. Ytterligare en kategori (D), som också beskrevs 

som mest uppskattad, var när uppföljningen var informationsrik, beskrivande och gick 

på djupet. Enligt Wyszynska Johansson och Henning Loeb (2015), som forskat om 

yrkeselevers uppfattning om återkoppling, verkar detta vara svårt att genomföra i 

praktiken. Eleverna i studien uttryckte att återkopplingen från lärare ofta är generell och 

innehåller många abstrakta termer som är svåra att förstå (a.a.).  

 

2.4 Återkoppling i handböcker för lärare 
Med hänsyn till den knapphändiga forskningen inom metoder för framåtsyftande 

återkoppling kommer även handböcker baserade på forskning och aktuell läroplan att 

lyftas fram. Det ska dock betonas att påståendena som presenteras saknar empiriska 

underlag och uttalandena grundas istället på egna erfarenheter, samtal med lärare och 

inslag av aktuell forskning om framåtsyftande återkoppling. Validiteten för dessa källor 

kan på så sätt ifrågasättas.  

Tre exempel på olika former av återkoppling kan vara överblickande, 

diagnostisk och formativ (Lundahl 2014). Om en elev exempelvis visar svårighet med 

dubbelteckning i en text, innebär överblickande återkoppling att läraren enbart delger 

eleven information om dennes misstag genom att exempelvis rödmarkera orden. En 

diagnostisk återkoppling kan vara en kommentar om var elevens svårighet med 

textproduktion uppstår, det vill säga dubbelteckning, men utan medel för hur detta ska 

hanteras. Slutligen innebär en formativ återkoppling att eleven får ta del av strategier 

och tankemodeller för att misstaget inte ska upprepas. Denna typ av återkoppling 

fokuserar på att eleven får förståelse för sin svårighet och hjälpmedel för fortsatt arbete 

(Lundahl 2014).  

Nottingham (2013) skriver att det är viktigt att utmana elever att tänka själva 

för att utveckla deras kognitiva förmåga. Lundahl (2014:146) lyfter fram en utmanande 

metod där ledtrådar används för att endast ge elever halva svaret och den kan benämnas 

som comment–only–technique. Metoden innebär att läraren ger tillbaka kommentarer 
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som kan lyda enligt följande: ”På tre ställen i din text saknas dubbelteckning, fundera 

över vilka det kan vara och vilka du kände dig osäker på”. Detta ger elever en chans att 

bli aktiva i sitt lärande genom att själva få identifiera svårigheten och kan på så sätt 

liknas vid det Lundahl (2014) benämner som diagnostisk återkoppling.  

Lärare behöver även vara medvetna om när och i vilken omfattning 

återkopplingen ska ges. För att den ska vara som mest effektfull behöver återkopplingen 

återlämnas omgående för att eleven ska ges chans att knyta an till informationen 

(Brookhart 2008:11; Nottingham 2013:23). Dock kan detta vara en svårighet i läraryrket 

eftersom lärares arbetsschema inte alltid möjliggör en omedelbar återkoppling. Muntlig 

och direkt återkoppling beskrivs som en framgångsmetod för att undvika problematiken 

med tiden (Brookhart 2008; Nottingham 2013:27). Skriftlig återkoppling innebär ofta en 

väntan för elever och muntlig återkoppling kan i jämförelse ske relativt omgående. Den 

direkta återkopplingen är särskilt viktig för yngre elever i årskurs F–5 eftersom de kan 

ha svårt att minnas vad de gjort under tidigare lektioner (Harrison & Howard 2012).  

Den andra kritiska aspekten med textkommentarer är mängden information som eleven 

delges. Återkopplingen bör begränsas till några få huvudpunkter och lyfta både styrkor 

och svagheter där en relativt jämn fördelning av dessa är att föredra (Brookhart 

2008:13). En metod som är vanligt förekommande i grundskolans tidigare år brukar 

benämnas two stars and a wish, vilket innebär att påtala två saker som eleven gjort bra 

och en önskan om förändring (Lundahl 2012:288). 

Som Brookhart (2008:31) skriver bör lärare vara medvetna om återkopplingens 

utformning, oavsett om den uttrycks muntligen och/eller skriftligen. Ordval och stil kan 

många gånger påverka elevers mottagande eftersom kommentarerna kan uppfattas på 

olika sätt. Läraren behöver vara tydlig och tänka över sin återkoppling för att eleven ska 

kunna förstå uppföljningen så som läraren avser den (a.a.).  

Brookhart (2008:23) och Nottingham (2016:64) skriver att läraren alltid bör 

jämföra texter med den aktuella elevens tidigare prestationer – inte med andra elever. 

Läraren bör dessutom sätta prestationen i relation till kriterierna för vad som ska uppnås 

med uppgiften. Denna typ av återkoppling menar Brookhart (2008:23) är effektfull för 

att lära elever hur de kan lära vidare, vilket baseras på Hattie & Timperleys (2007:93) 

metastudie som presenterats tidigare. Även Jönsson (2009) är av samma mening 

eftersom han skriver att återkoppling som ges på processen kan stärka både elevers 

självkänsla och motivation.  
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3 Metod 
Följande kapitel inleds med en redogörelse över vald materialinsamlingsmetod (3.1). 

Därefter presenteras studiens urval och kriterier (3.2). Avslutningsvis följer en 

beskrivning av hur studien har analyserats och bearbetats (3.3) med hjälp av mid–range 

coding.  
 

3.1 Intervju 

Eftersom studien riktar sig mot att få insikt om lärares erfarenheter och upplevelser av 

återkoppling på elevproducerade texter, bedömdes intervju vara den metod som var bäst 

lämpad (Denscombe 2009:232; Lagerholm 2013). Metoden är fördelaktig eftersom den 

beskrivs vara flexibel och anpassningsbar; man kan ändra och följa upp frågor utifrån 

den väg samtalen tar (Denscombe 2009:232). Användandet av öppna frågor ger i sin tur 

även den intervjuade möjlighet att påverka samtalet (Lagerholm 2013:57). För att 

lärarnas svar inte skulle begränsas men ändå styras mot studiens syfte och 

forskningsfrågor, valdes därför den semistrukturerade intervjun framför andra 

intervjuformer så som strukturerad och ostrukturerad. Dock finns alltid risken för 

intervjuareffekten, vilket innebär att informanterna förskönar och anpassar svaret efter 

vad de tror kommer passa intervjuaren (Denscombe 2009:269). Deras uttalanden 

stämmer i så fall inte överens med deras verkliga handlande. Vid intervju som metod 

kan reliabiliteten påverkas eftersom insamlad data alltid beror på den specifika 

kontexten och de specifika deltagarna (Denscombe 2016:289). Det blir därför svårt att 

identiskt replikera intervjuerna då informanternas uttalanden påverkas av 

sammanhanget. För att öka studiens validitet ombads därför alla lärarna att ta med 

konkreta exempel på sina elevkommentarer, vilket tre av de sex lärarna gjorde. 

Anledningen till att resterande lärare inte kunde visa upp sina elevkommentarer berodde 

främst på tidsbrist eller att kommentarerna redan lämnats ut till eleverna.   

Inför intervjuerna skickades information ut om studiens syfte, moment samt 

villkoren för deltagande (se Bilaga 1). Innan intervjuns start upprepades villkoren och 

informationen om studiens syfte och därefter signerade informanterna att hen 

informerats om studien och samtyckt till att medverka i den. Därmed har hänsyn tagits 

till två av de forskningsetiska principerna, informations- och samtyckeskravet 

(Vetenskapsrådet 2002). Till intervjuerna förbereddes en semistrukturerad intervjuguide 

(se Bilaga 2)  vilket innebär en förutbestämd lista med frågor som behandlas 
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(Denscombe 2009:234; Johansson & Svedner 2010:34). Frågorna utformades i syfte att 

låta informanterna tala fritt och ge öppna svar. Med förhoppning om fylligare och mer 

varierande svar gjordes valet att skicka ut intervjufrågorna på förhand till alla lärare 

(Lagerholm 2013:56). Detta gav dem även möjlighet att i lugn och ro plocka fram något 

konkret exempel att visa. Även här bör man ha intervjuareffekten i åtanke eftersom 

lärarna i studien gavs möjlighet att formulera passande svar för studien. Ytterligare ett 

sätt att skapa förutsättningar för utförligare svar är att genomföra intervjuerna i en miljö 

som är trygg och avslappnande för informanten (Lagerholm 2013:56). Detta efterföljdes 

genom att intervjuerna i möjligaste mån genomfördes i avskilda rum med så lite 

störande moment som möjligt. Under samtalet intog en person rollen som samtalsledare 

och den andra riktade fokus mot att formulera tänkbara följdfrågor samt be om 

förtydliganden om det bedömdes nödvändigt. Samtalen ljudinspelades med hjälp av två 

mobiltelefoner för att undvika tekniska missöden och att betydelsefull data skulle gå 

förlorad (Denscombe 2009). Omgående överfördes inspelningarna till en 

lösenordskyddad mapp på en dator och raderades från enheterna, vilket gjordes för att 

undvika spridning och risken att kunna identifiera informanterna om mobilerna skulle 

hamna i orätta händer.  

 

3.2 Urval 

Genom mailkontakt tillfrågades sex lärare om medverkan i denna studie. De sex lärarna 

arbetar på fyra olika skolor i två olika kommuner och är bekanta sedan tidigare. De 

tillfrågade valdes ut utifrån kriterierna att de har utbildning för de lägre årskurserna 

samt att de vid studiens genomförande undervisar i ämnet svenska. Urvalet för denna 

studie kan benämnas som ett strategiskt urval (Lagerholm 2013:30) eller ett subjektivt 

urval (Denscombe 2009:37) vilket innebär att informanterna som tillfrågas förväntas 

bidra med värdefulla insikter och kunskaper i ämnet. Genom att ta till vara på de 

resurser som finns nära till hands, sett till exempelvis avstånd och kontakter, kan urvalet 

även benämnas som ett bekvämlighetsurval (Denscombe 2009). Det begränsade urvalet 

i denna studie är dock inte tillräckligt representativt för att göra den generaliserbar, men 

kan bidra med empiri till framtida metastudier.    

För att uppfylla Vetenskapsrådets (2002) konfidentialitetskrav har 

informanterna avidentifierats genom att de har tilldelats ett fingerat namn. Studien avser 

lärarnas återkoppling på elevproducerade texter i ämnet svenska oberoende av genre. 

Det som blir relevant för studien är därför enbart lärarnas kommentarer och inte 
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elevernas arbete. På grund av den bristande forskningen om metoder för återkoppling i 

de yngre åren riktas studien mot lärarnas arbete i årskurs tre och fyra.  

 

3.2.1 Informanter 
De sex informanterna har tilldelats fingerade namn vilka är Anette, Caroline, Charlotte, 

Hanna, Lena och Vera. De har alla behörighet för undervisning i årskurs 1–7 med 

inriktning mot svenska och samhällsorienterande ämnen. En av informanterna, 

Caroline, har även behörighet att arbeta i förskolan. Informanterna har varit verksamma 

i yrket ungefär lika länge vilket är mellan 15 och 20 år och arbetar under studiens 

genomförande i grundskolans lägre årskurser. Alla lärare har klasslärartjänst förutom 

Vera som har delat mentorskap.  
 

3.3 Transkription och analys 

För att intervjuerna skulle kunna sammanställas och organiseras i ett gemensamt 

kompatibelt format transkriberades samtalen. Detta gjordes för att göra materialet mer 

lätthanterligt och överskådligt i jämförelse med att enbart lyssna på inspelningarna 

(Denscombe 2009:370). Eftersom denna studie riktar sig mot det innehållsliga värdet 

och inte det språkliga i lärarnas svar, grovtranskriberades ljudinspelningarna 

(Lagerholm 2010).  

I denna studie har materialet bearbetats genom en innehållsanalys (Denscombe 

2009:307). Analysen inleddes med att materialet genomlästes noggrant för att skapa 

förtrogenhet med innehållet. Tänkbara kategoriseringar diskuterades därefter utifrån 

studiens frågeställningar och skrevs ned. Den första frågeställningen handlar om 

metoder och kategoriserades i underrubrikerna muntligt och skriftligt. Den andra 

behandlar lärarnas upplevelser och kategoriserades därför i möjligheter och 

utmaningar. För att skapa en överskådlig bild av resultatet skrevs transkriptionerna 

sedan ut. Materialet klipptes isär utifrån de två övergripande frågeställningarna och 

sorterades vilket gjorde att irrelevanta delar samtidigt sållades bort. För att kunna 

särskilja informanternas enskilda svar kodades varje persons uttalanden genom att 

texten markerades med en specifik färg. Högarna som utformats utifrån 

frågeställningarna sorterades därefter ytterligare utifrån de förutbestämda kategorierna. 

Under sorteringen tillkom även nya uppslag till kategorier vilket gjorde att analysen 

slutligen resulterade i följande indelning: muntliga metoder, framåtsyftande 

återkoppling under process, frågeställande och framåtsyftande återkoppling på elevers 
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första produkt till den första frågeställningen samt upplevelser av framåtsyftande 

återkoppling till den andra. Således gjordes en så kallad mid–range coding, vilket 

innebär att analysenheter skapades både utifrån förutbestämda kategorier och kategorier 

som uppkom vid genomgång av det insamlade materialet (Urquhart 2013:39). Varje 

kategori och underrubrik grupperades och tilldelades sedan en post–it lapp med förslag 

på rubrik (se Bilaga 3). Därefter placerades kategorierna i en lämplig ordningsföljd för 

att skapa en tydlig struktur över resultatet.  

 

4 Resultat och analys 
Inledningsvis följer en kort presentation av studiens informanter. Deras svar kommer 

sedan att redovisas utifrån studiens två frågeställningar Hur säger sig lärare ge 

framåtsyftande återkoppling på elevproducerade texter? (4.1) samt Vad uppger lärare 

för möjligheter och utmaningar med att ge framåtsyftande återkoppling på 

elevproducerade texter? (4.3). Varje frågeställning avslutas med en analys av resultaten 

(4.2 och 4.4) i förhållande till teori och bakgrundsforskning.  

 
4.1 Metoder för att ge framåtsyftande återkoppling 
Den första frågeställningen för studien handlar om att kartlägga lärares metoder för att 

ge framåtsyftande återkoppling på elevproducerade texter. I detta avsnitt har olika 

kategorier identifierats så som muntliga metoder, återkoppling under process, 

frågeställande samt återkoppling på elevers första utkast.  
 

4.1.1 Muntliga metoder  

En metod som var aktuell i de flesta intervjuerna var den muntliga formen av 

återkoppling. Fyra av lärarna betonade hur den muntliga återkopplingen var att föredra 

och användes mest i deras klassrum. Charlotte betonade att ju yngre eleverna är desto 

snabbare behöver de återkoppling vilket både Anette och Lena uttrycker genom att 

förklara att de flesta texter i de lägre årskurserna får muntlig återkoppling. För att 

eleverna inte ska glömma den muntliga återkopplingen förklarar Anette att hon ibland 

skriver stödord på en post-it-lapp som lämnas vid elevens bänk för att undvika frågor 

som ”Vad var det nu jag skulle göra igen?”. Samtidigt kan det vara svårt att få tid till att 

ge varje elev muntlig återkoppling och då kan en strategi vara att rikta sitt fokus mot ett 

fåtal elever per lektion, menar Hanna och Anette. Hanna förklarar även att lärare oftast 

inte hinner ge både skriftlig och muntlig återkoppling, vilket gör att den muntliga blir 

mest effektiv. Anette motiverar detta med ”För det går fortare. Man gör det liksom i 
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förbifarten och kan säga: Där blev det jättebra och spännande, men du kanske ska skriva 

lite mer om det här”. En annan metod som Hanna använder är att sitta tillsammans med 

eleven och låta hen läsa sin text högt.  

 
Då måste de verkligen läsa exakt vad där står. Då upptäcker de att de kanske 

stavat fel på ett ord med dubbelteckning eller att de tog en paus där det inte är 

någon punkt.  
 

I citatet förklarar Hanna fördelarna med denna metod eftersom eleverna kan upptäcka 

eventuella fel själva och därefter få både muntlig och direkt återkoppling av henne.  
 

4.1.2 Framåtsyftande återkoppling under process 

Samtliga lärare lyfte två olika metoder för återkoppling under tiden eleverna skapar sina 

texter. Dessa är de digitala verktygen samt möjligheten att ge eleverna gemensam 

återkoppling i större grupp till exempel i halv- eller helklass.  

Lena, Vera och Caroline betonar att det inte är snällt mot eleverna att låta dem 

bearbeta texter för hand. Lena uttryckte ”Förr gick det nästan inte att rätta för då blev 

det så kladdigt och så ska man rita och börja göra streck”. Även Veras uttalande 

överensstämmer med detta ”Men att ungarna ska sitta och skriva om en text tills jag är 

nöjd, så som man gjorde mycket förut. Fy fasen!”. Citaten tydliggör lärarnas inställning 

till att arbeta digitalt för att kunna ge framåtsyftande återkoppling under tiden eleverna 

skriver sina texter. De uttrycker även att texten då går att ändra och flyttas på ett smidigt 

sätt samtidigt som läsbarheten aldrig blir något problem. Dock har alla klasser inte 

tillgång till datorer och lärarna menar att eleverna då kan använda sig av 

stjärnhänvisningar när de vill utveckla eller förändra ett textavsnitt. De sätter en stjärna i 

texten för att visa att de längre ner har lagt till något som ska passa in just där. Lärarna 

som däremot använder sig av digitala hjälpmedel i undervisningen framhävde 

fördelarna med att använda dels Google Docs, som är en del av GAFE (Google Apps 

For Education), och dels Microsoft Word. I båda programmen förklarar lärarna att det 

finns stavningskontroller som kan ge eleverna direkt återkoppling på stavfel. Det finns 

även möjlighet för lärare att använda färgmarkering eller kommentarsfunktionen för att 

ge framåtsyftande återkoppling på elevernas texter.  

Hanna, Caroline, Charlotte och Vera förklarar att de även arbetar med 

återkoppling i helklass. När de upptäcker gemensamma mönster över svårigheter i 

gruppen förklarar de att de brukar lyfta lösningar och strategier för att kunna stötta 
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eleverna. Caroline berättar att hon alltid brukar stanna upp när eleverna har fått skriva 

ett tag. De får då möjlighet att lyfta eventuella hinder och svårigheter med skrivandet, 

vilket gör att de tillsammans får ta del av varandras tankar och komma fram till 

lösningar. Vid dessa tillfällen upprepas även kraven på den struktur och form som gäller 

för den genre de skriver i. Caroline motiverar detta arbetssätt genom att säga ”För 

kommer all information i början, det här ska jag bedöma och det här ska jag kolla på, då 

har de ju glömt det när de börjar skriva”. Även Vera framhäver att elevernas fel och 

frågor bör lyftas och diskuteras då missförstånden många gånger bidrar till lärdom och 

utveckling i elevernas fortsatta skrivande. 

Att lyfta goda exempeltexter beskrivs vara ytterligare en metod för att ge 

framåtsyftande återkoppling gemensamt i en större grupp. Caroline förklarar att hon det 

senaste året fokuserat på att framhäva ansträngningen bakom texterna. Hon berättar hur 

hon brukar genomföra det: ”då läser jag oftast de texter som jag vet att eleven har 

engagerat sig mycket i och frågar klassen hur mycket tid de tror att personen har lagt ner 

på texten”. Caroline betonar här för eleverna hur mycket tid och bearbetning det krävs 

för att producera en bra text. Goda exempeltexter uppges även användas av flertalet 

lärare i studien när de märker att klassen genomgående har svårighet med ett avsnitt. Då 

förklarar några av lärarna att de antingen skriver egna exempel eller som Vera förklarar 

”Man kan ta delar av elevernas texter, klippa ut dem, titta på dem tillsammans och 

diskutera vad man kan förändra”. Den framåtsyftande återkopplingen handlar här om att 

eleverna ska, genom exempel, få förståelse och konkreta tips på hur de kan bearbeta 

sina texter. Dock kan det vara känsligt att använda aktuella elevtexter menar Anette 

eftersom frågan ”Vems är det?” ofta tenderar att komma upp. För att kringgå detta säger 

hon att läraren kan visa sparade exempel från tidigare klasser.  
 

4.1.3 Frågeställande 

Fem av lärarna uttrycker frågeställandet som en metod för att ge framåtsyftande 

återkoppling. Metoden handlar om att lärarna vill få eleverna att tänka själva och inte 

enbart ge direkta svar eller uppmaningar utan istället en ledtråd om något de kan 

utveckla. Lena beskriver hur en frågeställning skulle kunna se ut i hennes undervisning i 

samband med att en elev skrivit en text om sitt hus. ”Hur skulle du kunna utveckla 

denna beskrivning? Kan du till exempel berätta om vilken färg det är på huset?”. 

Genom denna typ av frågeställning menar Lena att eleven aktiveras till att tänka själv 

för att måla ut sin berättelse och revidera sin text. Frågorna kan även anta en mer 
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kontrollerande karaktär för att påminna eleverna om textens syfte och att de bör titta 

igenom den igen säger Anette. Hon använder exempelvis frågor som: ”Har du fått med 

inledningen?” eller ”I uppgiften stod att du skulle beskriva personen, känner du att du 

har gjort det nu?”. Genom dessa frågor antyder Anette att eleven behöver utveckla sin 

text men det beskrivs sedan vara upp till eleven om hen vill nå en högre nivå med hjälp 

av den framåtsyftande återkopplingen.  
 

4.1.4 Framåtsyftande återkoppling på elevers första utkast 

De intervjuade lärarna beskrev olika metoder för att ge framåtsyftande återkoppling på 

elevernas första utkast av en text. Metoderna som presenterades var uppdrag, two stars 

and a wish samt checklista.  

Vera förklarar att hon använder en metod som hon väljer att kalla för uppdrag. 

Det innebär att eleverna, likt vid frågeställandet, inte får svaret serverat utan istället ges 

ledtrådar för att leta och tänka själva. I slutet på elevernas texter placeras en eller flera 

post-it-lappar där Vera först skrivit en positiv kommentar som följs av ett uppdrag, 

vilket visas i bilderna nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 1. Exempel på Veras uppdrag som en typ av framåtsyftande återkoppling. 

 

Bilderna visar hur uppdragen praktiskt kan se ut. Uppdraget till vänster uppmanar 

eleven att leta efter fyra olika ord som saknar dubbelteckning medan uppdraget till 

höger handlar om att leta efter två ord som ska vara sammansatta. Vera uppger att 



  
 

16 

hennes metod kan anpassas efter varje elevs individuella behov. För en elev kan 

uppdraget handla om att leta efter ett ord som stavats på olika sätt, så som framgår av 

bilden ovan, medan en annan elev kan uppmanas att utföra en handling. Vera beskriver 

att det exempelvis kan stå: ”Titta i en bok, hur gör de när de pratar med varandra? Hur 

skriver författaren då?”. Eleven får på detta sätt stöttning av läraren för att nå nästa steg 

i sin utveckling.  

Fyra lärare använde sig av metoder som antingen liknar eller benämns som two 

stars and a wish-principen. Metoden kan struktureras utifrån en mall med utrymme för 

kommentarer till två stjärnor och en önskan. Det som fylls i som en önskan kan i detta 

fall ses som framåtsyftande återkoppling. Hanna betonar vikten i att läraren ska hålla sig 

till få punkter och inte ge eleverna för många saker att ta med sig till nästa gång, därav 

endast två stjärnor och en önskan. Även Vera menar att kommentarerna behöver 

begränsas. ”Jag kan ju inte ge uppdrag på allt som är tokigt i en text utan jag får ju välja 

ut något som är viktigt”. I arbetet med two stars and a wish uttrycker informanterna 

även vikten av att läraren är tydlig med vad eleven behöver tänka på för att önskningen 

ska kunna följa med till kommande uppgifter.  

Att anamma principen med att först ge positiva kommentarer på elevernas 

texter och sedan avsluta med någon utvecklingsmöjlighet såsom i two stars and a wish, 

uttrycker lärarna vara viktigt när de berättar om sina metoder. Hanna är en av dem som 

säger att hon använder detta tankesätt i sin framåtsyftande återkoppling. Nedan följer ett 

exempel på en av hennes kommentarer på en elevtext. Kommentaren är en avskrift på 

grund av att vårt fotografi av originalkommentaren blev suddig.  

 
I inledningen presenterar du huvudpersonen, var han är, hur han ser ut och 

vad han ska göra. Bra! 

I handlingen blir det problem med en snöstorm och de kraschar. Lösningen 

blir att en kvinna kommer med en släde. Problemlösning. Bra! 

I avslutningen blir alla barn och tomten glada när paketen blir lämnade. 

Tomten säger plötsligt hejdå på slutet. Det blir lite konstigt för de är ju inte 

Bert som berättar historien. Du berättar en saga om honom. Du är sagans 

berättarröst. 

Du har skrivit med läslig handstil. En passande rubrik saknas. Ett tips är att 

läsa berättelsen högt när den är klar. Det finns några upprepningar som du 

kanske skulle hört om du läst din saga högt. 

Utveckling – tänka på att inte byta berättarperspektiv, undvika upprepningar 

och skriva rubrik. 
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I ovanstående exempel synliggörs hur Hanna först lyfter fram exempel på vad som är 

bra i elevens text. Därefter får hen tips på en strategi för att undvika en svårighet 

framöver samt vad hen bör tänka på tills nästa gång.  

Flertalet lärare förklarar hur viktigt det är att involvera eleverna i arbetet med 

framåtsyftande återkoppling för att minska arbetsbördan och lyfter då fram checklistor 

som en metoder att ta till. Detta blir således ingen återkoppling som kommer direkt från 

läraren men ingår i återkopplingsarbetet för textbearbetning samt har en framåtsyftande 

riktning och blir därmed aktuell för denna studie. Checklistan består av punkter som 

baseras på textens syfte och kan ha framåtsyftande formuleringar såsom ”Borde jag 

skriva något mer eller ta bort något?”. Eleverna kan antingen få ta del av checklistan 

innan de börjar skriva eller innan de får återkoppling från läraren. Bilden nedan visar ett 

exempel på hur en checklista som Anette använder kan se ut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 2. Exempel på en av Anettes checklistor. 

 



  
 

18 

Checklistan utgår från både innehåll och form där frågor ställs till eleven som får hen att 

reflektera över sin text. Trots att checklista har en kontrollerande funktion och ofta 

återanvänds är syftet med metoden att hjälpa eleverna lyfta sin text ytterligare, vilket 

därför gör att metoden ses som framåtsyftande.  

 

4.2 Analys av metoder för att ge framåtsyftande återkoppling 
Alla de metoder som lärarna nämner under kategorin framåtsyftande återkoppling på 

elevers första utkast utgör olika medierande verktyg (Säljö 2013). Uppdragen som 

skrivs på post–it lappar och two stars and a wish är exempel på fysiska artefakter för 

framåtsyftande återkoppling. Anettes metod att skriva ner kommentarer på post–it 

lappar för att eleverna ska komma ihåg den muntliga kommentaren, är ett exempel som 

visar på tillämpandet av en kombination av språkliga medel och fysiska artefakter. 

Medierande verktyg i rubriken Framåtsyftande återkoppling under processen, hittas i de 

digitala programmen när eleverna under sitt skrivande får kommentarer på sina texter. 

De goda exempeltexterna är ännu ett exempel på medierande verktyg som läraren 

använder för att stötta eleverna.  

Hannas skriftliga framåtsyftande kommentarer är utformade i enlighet med 

Gamlem och Smiths (2013) rekommendationer om att elever föredrar kommentarer som 

är djupgående och specifika. När återkopplingen innehåller feed forward, exempelvis i 

Hannas kommentar, kan det Lundahl (2014) benämner som formativ nivå av 

återkoppling identifieras. Hannas andra metod, att låta eleverna läsa sin egen text högt 

för henne, visar hur hon försöker stötta eleverna för att de ska komma ett steg längre i 

sin utveckling. När eleverna får direkt och framåtsyftande återkoppling på sin text är det 

möjligt att de stöttas i sin närmaste proximala utvecklingszon. Även frågeställandet blir 

en form av stöttning och utmaning eftersom eleverna får möjlighet att tänka 

självständigt för att bearbeta sina texter.  

En annan metod som lärarna lyfter fram i studien är att ge framåtsyftande 

återkoppling i helklass under skrivprocessen. Detta kan knytas an till det formativa 

förhållningssättet (Lundahl 2014) eftersom lärarna utgår från var eleverna befinner sig i 

arbetet (Var är eleven?) och upprepar vad som är målet för uppgiften (Vart ska eleven?). 

Genom att lärare tar upp exempeltexter i helklass belyses strategier och det synliggörs 

för eleven hur hen ska nå målet (Hur tar jag mig dit?). Caroline menar att hon lyfter 

fram de texter där hon vet att eleven har engagerat sig för att visa på hens 

ansträngningsnivå, vilket erinrar den processrelaterade återkopplingen (Hattie & 
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Timperley 2007). När hon istället upprepar kraven på den struktur och form som gäller 

för den text eleverna skriver antas den uppgiftsorienterade återkopplingen, eftersom 

återkopplingen där blir knuten till den specifika uppgiften. När lärarna i studien 

uttrycker att de förklarar textens syfte och bedömningsfokus för eleverna, kan det tänkas 

att samtliga lärare antar ett formativt förhållningssätt då lärandet kan synliggöras 

eftersom eleverna då vet vad som förväntas av dem. Genom exempelvis uppdragen och 

two stars and a wish får eleverna reda på vad de kan och vad som kan utvecklas, vilket 

kan jämföras med två av Lundahls (2014) frågor: Var är eleven? och Hur tar jag mig 

dit? Dock saknas mittenfrågan: Vart ska eleven? vilket gör att modellen inte 

överensstämmer fullständigt. Ytterligare ett exempel ur studien som synliggör lärandet 

(William 2011) för eleverna och antar ett formativt förhållningssätt är Hannas 

kommentar på en elevtext. Återkopplingen visar feed forward (Hattie 2012) genom att 

den avslutas med ett tips samt tre saker att tänka på till nästa skrivtillfälle. Diagnostisk 

återkoppling är ytterligare ett av Lundahls (2014) begrepp som kan urskiljas i studien då 

Vera uppger att hon arbetar med uppdrag för att ge framåtsyftande återkoppling. I denna 

metod kommenteras elevens svårighet utan redskap för hur detta ska hanteras. Även 

metoden two stars and a wish antar en diagnostisk nivå då inga verktyg för att utvecklas 

presenteras för eleven. 

Den populära metoden two stars and a wish, som även används internationellt i 

de yngre åldrarna (Webb & Jones 2009:172) visade sig även användas frekvent av 

lärarna i denna studie. Lärarnas uttalanden i samband med two stars and a wish om att 

kommentarerna bör vara få och tydliga, stämmer överens med den begränsning och 

tydlighet som  Brookhart (2008) uttrycker om framåtsyftande kommentarer.  

Det har även framkommit i studien att fler lärare arbetar digitalt, eller uttrycker 

en önskan om att arbeta digitalt med textbearbetning, eftersom det upplevs tidssparande 

när de ska utforma sina skriftliga kommentarer. Denna metod möjliggör en 

processrelaterad återkoppling (Hattie & Timperley 2007) eftersom eleverna kan få 

kommentarer under tiden de skriver, vilket i sin kan stärka deras självkänsla och 

motivation för fortsatt skrivande enligt Jönsson (2009). De digitala verktygen ger även 

möjlighet för lärare att ge omgående återkoppling, vilket både Brookhart (2008) och 

Harrison och Howard (2012) anser nödvändigt för att yngre elever ska kunna komma 

ihåg kommentaren. Resultatet från Gamlem och Smiths (2013) studie visar att elever 

föredrar den framåtsyftande återkopplingen då den ger möjlighet till ändringar under 
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skrivandets gång. De digitala hjälpmedel som lyfts fram i denna studie skulle kunna 

möjliggöra detta.  

 

4.3 Lärarnas upplevelser av framåtsyftande återkoppling 

Den andra frågeställningen för studien handlar om vad lärare uppger för möjligheter och 

utmaningar med att ge framåtsyftande återkoppling på elevproducerade texter. De 

kategorier som kommer att beröras är tidsaspekt, organisation, mognadsgrad, 

individanpassning, prioriteringar och digitala verktyg. Övervägande kategorier 

behandlar utmaningar medan två av dem, organisation och digitala verktyg, även lyfter 

fram möjligheter.  

En av de punkter som samtliga lärare tog upp som en utmaning i samband med 

framåtsyftande återkoppling är tidsbristen. Lärarna uttrycker att de har som ambition att 

kunna sitta med varje elev, en-till-en, då detta anses stödja eleverna mest. Anette 

beskriver detta som: ”Svårigheten är ju tiden, för i den bästa av världar hade man ju 

velat sitta en–till–en”. Hanna betonar även att om man, som lärare, ska göra den 

framåtsyftande återkopplingen ordentligt tar det tid och Caroline menar att det därför är 

viktigt att lägga tiden på rätt saker. Hon anser att många lärare idag prioriterar kvantitet 

framför kvalitet som exempelvis att rätta matematikböcker sida för sida. Lena förklarar 

tidsaspekten ur ett elevperspektiv och säger: ”Arbetet i de yngre åren måste få ta den tid 

det tar för att kunskapen ska kunna fastna hos eleverna”. Hon menar även att lärare 

måste lägga tid på att visa eleverna den tid och ansträngning som krävs för att skapa en 

bättre text. Trots att samtliga lärare uttrycker tiden som en utmaning kan det samtidigt 

uppmärksammas att många av dem tycker att tiden som läggs ner alltid ger lön för 

mödan. Hanna säger: ”Det tar mycket tid men det är samtidigt väldigt roligt att se när 

eleverna lyckas”.  

En annan aspekt som delvis påverkar tidsåtgången för framåtsyftande 

återkoppling är det organisatoriska upplägget, vilket kan leda till både möjligheter och 

utmaningar. De lärare som hade halvklasstimmar framhävde det som gynnsamt 

eftersom det skapar större möjligheter att ge den värdefulla en-till-en återkopplingen. 

Dessa lärare uttryckte samtidigt en önskan om att ha fler halvklasstimmar för att öka 

möjligheten att kunna ge denna återkoppling. En av de andra lärarna hade delad 

undervisningstid, vilket försvårade hennes arbete med att följa upp elevernas texter i 

den utsträckning som önskades. Lena beskriver metoden med frågeställande som en 
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möjlighet att ge återkoppling eftersom det kan skapa resonemang om texten, men 

påpekar samtidigt att både tid och organisation här blir avgörande för arbetet. 
 

Den andra versionen är när du springer runt som en yr höna och samtidigt ser 

sjutton händer i luften. Då blir det mer ”Du, skriv vilken färg huset är”. Då 

kommer de inte på det själva utan det blir mer som att man säger tipsen eller 

beordrar eleverna. 

 

Här visar Lena på utmaningen med att få eleverna att tänka själva, då aspekten med tid 

och personal kan vara avgörande för möjligheten att ställa analyserande frågor. En del 

av lärarna uttrycker en ambition att utöka det resonerande frågeställandet i klassrummet, 

men ovanstående citat visar att detta inte alltid är genomförbart.  

En annan utmaning som lärarna upplevde handlar om elevernas mognadsgrad 

för att ta till sig den framåtsyftande återkopplingen. Lärarna menar att elevernas 

förmåga att ta till sig de framåtsyftande kommentarerna ofta beror på stigande ålder och 

mognad eftersom de, i senare årskurser har läst och skrivit mer texter. Charlotte betonar 

i detta fall: ”Det är en träningssak, eleverna måste få träna på att ta till sig 

återkopplingen”. Några av lärarna upplever att eleverna knappt läser kommentarerna de 

får utan frågar direkt om pappret ska slängas eller sparas. Lena förklarar därför att 

eleverna måste få förståelse för syftet med uppgiften och att man inte gör uppgiften bara 

för att läraren säger det. Caroline uttrycker även att eleverna måste förstå att de aldrig 

börjar om på noll igen utan att det arbete som görs har de sedan vinning av.  

Den framåtsyftande återkopplingen bör även anpassas till individnivå vilket 

vissa av lärarna uttrycker som en utmaning. Lärarna uppger att de formulerar 

återkopplingen på ett sätt till en elev och på ett annat sätt till en annan. När Vera får 

frågan om hur hon tänker när hon formulerar sig till olika elever svarar hon ”Det är 

svårt att säga, de är det där som bara sitter”. Lena menar att det kan räcka med 

uppmuntrande tillrop för en elev medan det för en annan kan behövas utförligare och 

mer specifika kommentarer. Hon uttrycker ena sidan av detta arbetssätt enligt följande:  
 

Vissa tycker man att det är viktigt att bara få igång skrivandet eftersom de är 

negativa mot det. Då gör jag väldigt lite och lyfter bara fram det som är 

väldigt bra. Det kan till exempel vara ”Det här blev ju mycket längre än förra 

gången” om de tidigare haft trögt med att skriva.  
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Lena visar i detta citat på den fingertoppskänsla som beskrivs behövas av lärare vid 

individanpassning av framåtsyftande kommentarer. Genom att enbart lyfta positiva 

punkter och jämföra med elevens tidigare prestationer kan denna specifika elevs 

skrivglädje stimuleras.  

Användandet av digitala verktyg uttrycks i studien som en möjlighet för att ge 

framåtsyftande återkoppling. Kommentarerna anpassas i det digitala verktyget Google 

Docs, vilket framhävs effektivt eftersom läraren ständigt har tillgång till elevernas 

dokument även under skrivandeprocessen. Läraren har då chans att ge eleverna 

framåtsyftande kommentarer, både under tiden de skriver och direkt efter lektionen. 

Några lärare lyfter dock fram problematiken med att yngre elever behöver mailadresser 

för att använda detta program.    

 

4.4 Analys av lärarnas upplevelser av framåtsyftande återkoppling 

Även lärarnas upplevelser av framåtsyftande återkoppling går att förstås utifrån 

studiens teorier med stöttning till eleverna i deras närmaste proximala utvecklingszon 

samt ur ett formativt förhållningssätt. Informanterna uttrycker en önskan att sitta en–

till–en med eleverna för att kunna stötta dem på bästa möjliga sätt i deras närmaste 

proximala utvecklingszon. Dock antyder samtliga att tidsbristen försvårar infriandet av 

denna önskan, vilket gör att stöttningen inte kan genomföras så som det önskas och blir 

därmed en utmaning för lärarna. I lärarnas uttalanden kan ett tydligt mönster 

uppmärksammas där den muntliga återkopplingen ses som en metod för att undkomma 

tidsproblematiken. Alla lärare uppger att de övervägande använder sig utav muntlig 

framåtsyftande återkoppling i jämförelse med skriftlig. Deras muntliga återkoppling kan 

i detta fall stödjas av Brookharts (2008:11) och Nottinghams (2013:23) förklaringar om 

att direkt återkoppling är mest effektiv. Detta ställs samtidigt emot Harrison och 

Howards (2012) utlåtande om att yngre elever har svårt att minnas muntlig 

återkoppling, vilket kan jämföras med resultatet i denna studie eftersom lärarna anser att 

skriftliga kommentarer är nödvändiga och av värde för att kommentarerna ska kommas 

ihåg.  

Ytterligare en utmaning som lärarna upplever är elevernas mognadsgrad vilket 

påverkar lärarens arbete. Det tar tid för lärarna att skriva ned strategier för att bearbeta 

texter vilka sedan kan bli svåra för elever att förstå. Detta kan delvis bero på den 

mognadsgrad som lyfts i studien, vilket kan förklara förekomsten av den muntliga 

återkopplingen.  
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När en klass har en stor variation av mognadsgrad och därmed även olika 

proximala utvecklingszoner, krävs att läraren har en bred kompetens för att kunna stötta 

varje elev utifrån deras individuella förutsättningar. Detta resultat stämmer väl överens 

med Hatties (2012) forskning om hur viktigt det är för läraren att kunna anpassa sina 

kommentarer. Som Charlotte antyder i resultatet är det även viktigt att träna eleverna på 

att veta hur de ska ge och ta kommentarer och därför blir lärarens stöttning återigen 

essentiell. En annan uppgift för lärarna är, enligt Caroline, utmaningen att få eleverna att 

förstå att de aldrig börjar om på noll, vilket visar på hennes formativa förhållningssätt 

genom att försöka synliggöra lärandet för eleverna.  

 
5 Diskussion 
Denna intervjustudie som riktar fokus mot framåtsyftande återkoppling i grundskolans 

tidigare år, är ett försök att bidra med empiri till den brist på studier som existerar inom 

området (Hirsh & Lindberg 2014). Genom att undersöka lärares metoder för 

återkoppling och deras upplevelser av den, ges en inblick i hur lärare didaktiskt går till 

väga för att ge framåtsyftande återkoppling.  

Råd och riktlinjer för att ge skriftlig framåtsyftande återkoppling kan delvis 

ställas mot varandra eftersom återkopplingen ska vara tydlig och explicit genom 

Lundahls (2014) tre grundfrågor: Var är eleven? Vart ska eleven? Hur kommer hen dit? 

men samtidigt inte vara för lång. Detta resulterar i en svår balansgång som kan tydas i 

studiens resultat där textmängden varierar mellan exempelvis uppdragen (se Bild 1) och 

Hannas kommentar (se sida 16). Hur avgörs då vad som är rätt mängd? Här blir lärarens 

tysta kunskap (Polynai 1966) om praxis och fingertoppskänsla för individen avgörande. 

Fingertoppskänslan kan i detta fall likställas med lärarens kunskap om elevers närmaste 

proximala utvecklingszon där var och en behöver utmaningar utifrån sina individuella 

förutsättningar. Det ska dock uppmärksammas att när läraren exempelvis ger uppdrag 

utan att följa upp arbetet, genererar det inte automatiskt i utmaningar för eleven. Det är 

därför inte självklart att eleven utvecklas i den närmaste proximala utvecklingszonen.  

De ämnesdidaktiska implikationer som denna studie kan bidra med är att 

inspirera till metoder för framåtsyftande återkoppling, fördjupa kvaliteten på 

kommentarerna och effektivisera lärares arbete med framåtsyftande återkoppling. De 

metoder som har lyfts fram är muntlig återkoppling, post-it lapp som stöd för de 

muntliga kommentarerna, digitala verktyg som Google Docs och Word, återkoppling i 

större grupp, att visa goda exempeltexter, ställa resonerande frågor, uppdrag, two stars 

and a wish och checklistor. Genom att studien lyfter fram dessa metoder kan andra 
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lärare på så sätt inspireras för att utveckla sin egen undervisning. Under skrivprocessen 

kan återkoppling i helklass och checklistor användas. Utmaningen med tiden kan då 

undkommas eftersom de vanligaste felen kan elimineras och läraren får mer tid till att 

fokusera på att ge och anpassa djupgående och framåtsyftande kommentarer till varje 

elev. Detta exempel visar hur verksamma lärare kan dra nytta av resultatet i denna 

studie för att förbättra kvaliteten på sin framåtsyftande återkoppling. Studiens resultat 

visar även att den muntliga återkopplingen upplevs som mest effektiv i de yngre 

åldrarna. En ämnesdidaktisk implikation är således att satsa på muntlig återkoppling för 

denna elevkategori. Skriftliga kommentarer verkar lärarna dock inte vilja utesluta och 

genom en utökad digitalisering av återkopplingsarbetet kan lärarna då få fler 

möjligheter att ge skriftliga framåtsyftande kommentarer.  

Utöver studiens yrkesrelevans bör även metodologiska överväganden 

diskuteras. Att studiens resultat enbart vilar på sex respondenter med snarlik utbildning 

och yrkeserfarenhet gör att det inte går att dra några generella slutsatser om studiens 

resultat. Det hade krävts en ansenlig materialmängd för att kunna uttala sig om 

allmängiltiga och representativa förhållanden. Det kan dock konstateras att de 

tillfrågade lärarna ger uttryck för en relativt övergripande bild av de metoder och 

upplevelser som de säger sig använda i verksamheten eftersom svaren överlappar 

varandra. För att öka reliabiliteten hade studien kunnat genomföras under en längre 

tidsperiod och kompletteras med observationer för att skapa en metodtriangulering. 

Trianguleringen hade varit förmånlig eftersom observationerna hade kunnat 

säkerhetsställa lärarnas uttalanden ytterligare. Trots att intervjufrågorna skickades ut på 

förhand tillsammans med önskemål om konkreta exempel var det endast tre av lärarna 

som kunde styrka sina metoder. Detta bör betonas eftersom de metoder som saknar 

belägg påverkar studiens validitet. Ytterligare en aspekt som bör lyftas fram är att 

lärarna till övervägande del uttryckte utmaningar framför möjligheter vid studiens andra 

frågeställning. En orsak till detta kan vara formuleringen av följande fråga: ”Vad ser du 

för möjligheter och utmaningar med dina metoder att följa upp elevers texter?” . 

Frågeställningen innehåller två frågor i en eftersom både möjligheter och utmaningar 

efterfrågas. Möjligen hade två separata frågor gjort att det blivit mer fokus på en i taget 

och fler möjligheter hade kanske framkommit. Ett annat alternativ kan vara det diffusa 

ordvalet ”möjligheter”, då det till skillnad från ordet utmaningar kan vara svårare att 

förstå vad frågan syftade till. En alternativ fråga skulle kunna vara: ”Vad anser du vara 

positivt med dina metoder?” om studien skulle replikeras eller användas i framtiden.  
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5.1 Förslag till vidare forskning 
Förslag till vidare forskning kan vara att undersöka hur den muntliga återkopplingen 

formuleras och vad den fokuseras på i grundskolans yngre år. Det skulle även kunna 

genomföras en större kartläggning över redan etablerade metoder för att kunna sprida 

den pedagogiska kunskapen vidare. Det hade trots elevernas ålder, med risken för 

tvetydiga svar, varit intressant att undersöka lärarnas metoder för framåtsyftande 

återkoppling ur elevers perspektiv. På så sätt hade studien antagit en annan riktning, det 

vill säga brukarnas upplevelse av återkopplingen.  
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Bilagor 
Bilaga 1. Informationsbrev 
 
Hej! 
Vi heter Moa Westerlund och Sanna Persson och är två studenter ifrån 
Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi läser nu sista termin till grundskolelärare med inriktning 
mot F-3. Vi har nyligen inlett vårt självständiga arbete II och har valt att inrikta oss mot 
svenska. I detta självständiga arbete är tanken att vi ska skriva om och fördjupa oss i hur 
lärare i de yngre åldrarna arbetar med framåtsyftande återkoppling på elevers texter. 
 
Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet men har också för 
avsikt att ta hjälp av verksamma lärare genom intervjuer. Därmed önskar vi intervjua 
dig med kunskaper och erfarenheter som är värdefulla för oss och vår studie. Intervjun 
beräknas ta cirka 20 minuter. 
 
Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 
Det innebär att deltagandet är frivilligt och att du när som helst har möjlighet att avbryta 
din medverkan. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga hållas 
under sekretess och inte kunna kopplas till dig. Resultatet kommer enbart användas i 
forskningsändamål. Slutversionen av arbetet kommer däremot att publiceras i DiVA-
portalen som är ett öppet arkiv för publicering av studentuppsatser. 
 
Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss för mer 
information. Tid och plats för intervju kommer vi överens om tillsammans. 
 
Hoppas du vill vara med och hjälpa oss! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Moa Westerlund mv222es@student.lnu.se 
Sanna Persson sp222ii@student.lnu.se 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 
Intervjuguide 
 
Syftet med denna studie är därför att undersöka hur lärare säger sig uppfinna och 
tillämpa metoder för att utveckla elevers textbearbetning. 
 
Intervjufrågor 
 

• Vilken utbildning har du? 
• Hur länge har du jobbat som lärare? 
• Har du någon form av fortbildning i formativ bedömning? 
• Hur gör du rent konkret när du ger framåtsyftande återkoppling? Kan du 

visa några konkreta exempel? 
• Hur upplever du uppföljningen av elevernas texter? 

• Vad ser du för möjligheter och utmaningar med dina metoder att följa upp 
elevers texter?  
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