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Abstrakt 

Syftet med denna studie är att undersöka hur elever i årskurs 5 och 6 föredrar att få 

återkoppling på text med hjälp av återkopplingsmodellen BRÅM. 

Återkopplingsmodellen som användes bestod av både skriftlig och muntlig återkoppling 

och gavs under elevernas skrivprocess. Elevernas åsikter om modellen samlades in 

genom semistrukturerade intervjuer och materialet analyserades kvalitativt ur ett 

sociokulturellt perspektiv. Resultatet indikerar att eleverna föredrar återkoppling som 

tydligt påvisar deras förbättringsområden. Studien visar också att eleverna uppfattar 

skriftlig och muntlig återkoppling som kompletterande varandra. Lärare i verksamhet 

kan använda den presenterade återkopplingsmodellen för att leverera tydlig information 

till sina elever om deras förbättringsområden. 

 

Nyckelord 

Återkoppling, återkopplingsmodell, skriftlig, muntlig, formativ, elevtext, elevperspektiv 

 

English title  

Broberg Redzović Feedback Model 

An interview study of upper primary pupils’ perceptions of dual feedback on text 

Tack 

Vi vill rikta ett tack till samtliga elever i klasserna som tagit del av 

återkopplingsmodellen BRÅM, men ett extra stort tack går till eleverna som deltog i 

intervjustudien. Vi vill även tacka elevernas respektive klasslärare för deras tålmodighet 

och vägledning. Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Shirley 

Näslund som med stor noggrannhet väglett oss genom arbetet. 
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1 Inledning 
Ett moment som är centralt i skolan är lärares bedömning av och återkoppling på 

elevernas insatser. När eleverna tillåts delta i utvärdering som påverkar deras lärande, 

utvecklar de sin förmåga att ta ansvar för sina studier (Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011:8). Trots att återkoppling är ett viktigt verktyg i 

skolan, finns det knapphändig forskning som undersöker hur elever vill att återkoppling 

ska ges (Gamlem & Smith 2013:150; Skolverket 2016). Det innebär att deras rättigheter 

att få sina röster hörda i detta avseende implicit begränsas. Med tanke på att 

återkoppling är ett moment som ska hjälpa eleverna i deras utveckling, behöver de 

också få möjlighet att påverka dess utformning. Därför bör deras åsikter om 

återkoppling uppmärksammas och dokumenteras.  

Mot bakgrund av detta undersöks i denna studie hur mellanstadieelever upplever 

återkoppling på en skrivuppgift i svenskämnet. En egendesignad återkopplingsmodell 

har utarbetats och testats på elever i årskurs 5 och 6. Den kommer fortsättningsvis att 

benämnas som BRÅM (Broberg Redzović Återkopplingsmodell). Modellen innehåller 

en kombination av skriftlig och muntlig återkoppling som ges formativt.  

 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att med återkopplingsmodellen BRÅM som stimulus undersöka hur femte- och 

sjätteklassare föredrar att få återkoppling på en skrivuppgift i svenskämnet. 

Frågeställningarna är: 

• Hur uppfattas BRÅM av elever i årskurs 5 och 6? 

• Vilka preferenser har elever i årskurs 5 och 6 för skriftlig respektive muntlig 

återkoppling?  
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2 Bakgrund 
Initialt kommer studiens bruk av begreppet återkoppling att beskrivas (2.1). Därpå 

redogörs studiens teoretiska utgångspunkt (2.2). Slutligen kommer tidigare forskning 

om återkoppling att presenteras (2.3). 

 

2.1 Återkoppling 
Begreppet återkoppling kommer att användas för att beteckna lärares kommentarer på 

elevernas prestationer. I forskning som senare kommer att behandlas, används 

begreppen feedback och respons som synonymer till varandra (Hattie & Timperley 

2007; Shute 2008; Kvithyld & Aasen 2011). Institutet för språk och folkminnen (2017) 

anger det svenska ordet återkoppling som motsvarighet till feedback. Det innebär att 

dessa ord har samma innebörd. Vad gäller respons kan begreppet enligt 

Nationalencyklopedin (2017) ha en annan bibetydelse till feedback och återkoppling, 

däribland beteende eller ”en organisms reaktion på en specifik stimulering”. Därför är 

ordet respons inte en absolut definition på vad vi avser med ordet återkoppling. För att 

minska risken för begreppsförvirring hos den som läser denna studie, kommer därför 

ordet återkoppling konsekvent att användas. 

 

2.2 Det sociokulturella perspektivet 
Det sociokulturella perspektivet betraktar människan som en tolkare av sin omvärld. För 

att tolka omvärlden och för att fördjupa tänkandet utnyttjar människan olika former av 

redskap, exempelvis språket (Säljö 2014:81). Det är via dessa verktyg som omvärlden 

förmedlas, eller medieras, till människan. Eftersom återkoppling är en social interaktion 

som syftar till att mediera kunskap från lärare till elev har Lev Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv valts som teoretisk utgångspunkt (Säljö 2014:37).  

Fundamentalt för det sociokulturella perspektivet är att barn med en vuxens 

ledning kan bli stöttade i sin utveckling (Säljö 2014:123). I samråd med den vuxne kan 

ett barn förstå ny kunskap som hen i sitt individuella tänkande tidigare inte förmådde att 

förstå (Vygotskij 1978:66). Således har varje barn en latent lärandepotential som kan 

frigöras (Säljö 2014:119ff). För att detta emellertid ska realiseras krävs det att barnet får 

vägledning i sin proximala utvecklingszon. Det innebär att den vuxne strukturerar 

barnets väg mot ett uppsatt mål genom att dela upp det i etapper, där barnet får stöttning 

under arbetets gång. Varje etapp bör ligga ett steg högre än barnets befintliga 

kunskapsnivå för att den ska omfattas av den individuella proximala utvecklingszonen. 
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Det betyder att återkoppling som medieras inte får rikta in sig på mål som ligger flera 

steg högre än den som existerar inom varje elevs proximala utvecklingszon. När 

stöttning sker inom den proximala utvecklingszonen, hjälper den vuxne barnet att 

förflytta sig från en lägre till en högre kompetensnivå (ibid). I BRÅM blir den skriftliga 

återkopplingen ett redskap, vilket skapats för att mediera skriftlig kompetens från oss 

till eleverna. Genom att sedan följa upp med muntlig återkoppling, ännu ett redskap, 

erbjuds eleven ytterligare stöttning för att medieringen av kompetens ska förstärkas. 

 
2.3 Tidigare forskning 
Avsnittets första del avhandlar forskarnas slutsatser om hur återkoppling ska ges (2.3.1). 

Det nästföljande avsnittet redogör för empirisk forskning som behandlar återkoppling 

utifrån ett elevperspektiv (2.3.2). 

 

2.3.1 Slutsatser om hur återkoppling ska ges 

Återkoppling som innehåller information om vad eleverna bör ändra har visat sig vara 

mest effektiv. Detta presenteras i en metaanalys som baseras på trettio års datainsamling 

i USA om skolväsendets skilda innovationer och utbildningsformer, däribland 

återkoppling (Hattie 1999). Att enbart ge beröm, belöning eller bestraffning visade sig 

ha en stagnerande effekt på lärandet, eftersom denna återkoppling inte innehöll 

information om vad eleverna skulle förbättra (Hattie 1999:11; Shute 2008:156).  

För att återkoppling ska bli gynnsam, kan den utarbetas med hjälp av tre frågor: 

”vart är jag på väg?”, ”hur ska jag göra”? och ”vad är nästa steg?”. Dessa frågor skildras 

i en metastudie om vilka effekter som återkoppling kan ge (Hattie & Timperley 

2007:88ff). Den första frågan: ”vart är jag på väg?" besvaras genom att medvetandegöra 

eleven om vilka mål hen ska sträva mot. Den andra frågan: ”hur ska jag göra”, handlar 

om att ge information om vad eleven ska göra för att uppnå progression i sitt fortsatta 

arbete. Den tredje frågan: ”vad är nästa steg?”, är en fördjupning av den föregående, 

men där läraren ska förse eleven med strategier som hen kan ta i anspråk under arbetets 

gång för att bli mer självständig (ibid).  

En övergripande princip som ska vara gällande för all återkoppling är att eleverna 

ska informeras om målsättningarna redan i uppgiftens inledande skede. Om inte målen 

är tydligt definierade, har läraren och eleven ingenting att sikta mot, vilket resulterar i 

att återkopplingen blir ineffektiv (Hattie & Timperley 2007:88ff; Shute 2008:177).  
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Vidare finns det fem framtagna teser om hur lärare ska ge återkoppling på 

elevernas skrivande. Dessa teser har utvunnits på basis av vad tidigare forskningsrön 

lagt fram om återkoppling (Kvithyld & Aasens 2011:11ff). De fem teserna går ut på att:  

 

1. Återkoppling bör ges under skrivprocessen, eftersom sannolikheten är 

större att den används då, än efter avslutad process.  

2. Återkoppling ska vara selektiv och individanpassad med en begränsad 

utformning. En för omfattande återkoppling gör att bearbetningen 

uppfattas som svårhanterlig.  

3. Återkoppling bör vara dialogbaserad eftersom den möjliggör 

förhandlingar mellan läraren och eleven. 

4. Återkoppling ska frambringa motivation genom att den av eleven ska 

betraktas som en resurs snarare än ett straff.  

5. Återkoppling ska vara väl anknuten till texten och förmedlas med ett 

lättillgängligt språk, såväl skriftligt som muntligt, för att den ska ha en 

främjande effekt.   

 

Beträffande den tredje tesen om dialogbaserad återkoppling, betonar Kvithyld och 

Aasen (ibid) att en dialog nödvändigtvis inte måste vara muntlig. Dock understryker de 

att ett samtal ger läraren klarare insikt i elevens skrivutvecklingsnivå än vad en skriftlig 

dialog om texten gör. I kontrast till detta menar Shute (2008:178) att muntlig 

återkoppling ska undvikas eftersom den av eleverna kan misstolkas och uppfattas som 

personligt laddad.  Detta leder till att återkopplingen betraktas som ett straff, vilket i 

enlighet med Kvithyld och Aasens fjärde tes är en icke eftertraktad effekt återkoppling 

ska ge. Eftersom studierna går isär om återkoppling ska ges skriftligt eller muntligt är 

det av relevans att undersöka elevernas uppfattningar om respektive modalitet. 

Dialogbaserad återkoppling med inslag av positiva kommentarer är en 

framgångsfaktor för elevernas lärande enligt en empirisk studie vars resultat bygger på 

en analys av en grupp studenters skrivutveckling (Straub 2000). I studien 

implementerades olika principer i återkopplingen som går i linje med ovanstående fem 

teser. Det som framgick var att dialogbaserad återkoppling möjliggjorde för studenterna 

att samarbeta om sin text och därigenom förstå kommentarerna på djupet (Straub 

2000:29). Eftersom denna återkoppling gavs skriftligt var Straub (2000:29) noggrann 

med att utesluta kryptiska inslag i kommentarerna, vilket han menar kan vara mödosamt 
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att undvika när skriftlig återkoppling ges. Ett annat utmärkande resultat var att ju fler 

positiva kommentarer studenterna fick, desto mer benägna var de att ändra i sin text 

(Straub 2000:51). Det kan tolkas som att den positiva återkopplingen alstrade fram 

motivation bland studenterna, vilket går i linje med Kvithyld och Aasens (2011) fjärde 

tes om att återkoppling ska betraktas som en resurs. Till skillnad från Straubs studie, är 

föremålet för denna undersökning inte återkopplingens effektivitet, utan elevernas 

synpunkter på den.  

 

2.3.2 Elevperspektiv på återkoppling 

Att återkoppling endast är användbar när den specificerar vad som behöver förbättras 

samt hur detta kan göras, är en uppfattning en grupp högstadieelever i en norsk 

intervjustudie uttryckte (Gamlem och Smiths 2013:161ff). I studien kategoriserades 

elevernas uppfattningar om återkoppling i fyra typer: A, B, C och D. Återkoppling av 

typ A kännetecknades av värderanden i form av betyg där läraren kontrollerar elevens 

prestation genom att belöna eller bestraffa hen avseende insats, engagemang och 

förmåga. Typ B-återkoppling var den vanligast förekommande i studien. Med den 

avsågs återkoppling av allmän karaktär där läraren visar sitt gillande eller ogillande i 

form av nickningar eller uttalanden som ”bra” av en elevs prestation. Utmärkande för 

både typ A- och typ B-återkoppling var att eleverna ansåg att dessa hade ringa betydelse 

för deras fortsatta lärande. Istället ansåg eleverna att återkopplingstyper som innehöll 

information om hur de kunde förbättra sitt arbete hade en uttalad effekt på deras 

lärande. Dessa kategoriserades som återkoppling av typ C och typ D. Typ C-

återkoppling karaktäriserades bland annat som skriftlig återkoppling i vilken läraren 

informerar om måluppfyllelse samt ger eleven råd om förbättringar som kan 

genomföras. Typ D-återkoppling sker dialogiskt och innebär att läraren informerar 

eleven om hens prestation och hur arbetet ska fortskrida för att uppnå uppgiftens 

målsättning. Eleverna i studien menade att denna typ av återkoppling sällan används av 

lärare, men att den är lärorik när så sker (ibid).  

En likartad uppfattning går att finna i en svensk intervjustudie, där det framgår att 

återkoppling ska vara konkret och beskrivande i syfte att underlätta förståelsen för 

lärarens bedömning (Wyszynska Johansson & Henning Loeb 2015:13f). I studien 

intervjuades 70 gymnasieelever på barn- och fritidsprogrammet i 13 fokusgrupper med 

syftet att ta reda på deras uppfattningar om lärares bedömning och återkoppling. 

Eleverna uppgav att de ofta fick återkoppling av vad som kan beskrivas som typ A eller 

B enligt Gamlem och Smiths kategorisering. Eleverna i studien efterfrågade en mer 
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processorienterad återkoppling som jämförde deras aktuella prestation med tidigare 

arbete. Mot bakgrund av att studierna riktat sig till högstadie- och gymnasieelever, är 

det av intresse att skönja om elevuppfattningarna även i mellanstadiet följer ett snarlikt 

mönster. 

 

3 Material och metod 
Metodavsnittet inleds med en motivering av materialinsamlingsmetod (3.1), följt av en 

beskrivning av studiens urval (3.2). Därefter behandlas utformningen (3.3) och 

utprövningen (3.4) av studiens återkopplingsmodell, innan genomförandet (3.5) och 

bearbetningen (3.6) av studiens intervjuer avhandlas. 

 

3.1 Materialinsamling 
Insamling av data gjordes i form av intervjuer eftersom det öppnar för mer grundliga 

svar än exempelvis enkätundersökningar (jfr Denscombe 2016:59). Genom denna 

metod kunde vi ställa frågor och följdfrågor för att samla in djupgående och detaljerad 

data om elevernas uppfattningar om återkoppling. För att möjliggöra anpassning av 

följdfrågorna efter fåordiga svar, men ändå ställa frågor som riktas mot studiens syfte, 

valdes semistrukturerade intervjuer (jfr Denscombe 2016:265ff). Vidare valde vi att 

genomföra personliga intervjuer för att tydliggöra den uppsättning synpunkter som 

framförs av varje elev (ibid). Vi ville även undvika att eleverna skulle färgas av 

kamraternas svar under samtalet. 

Det finns emellertid alltid en risk för intervjuareffekt vid valet av intervju som 

metod. Det innebär att informanten skönmålar sitt svar efter vad hen tror att intervjuaren 

förväntar sig. Detta gäller i synnerhet elever eftersom de i en intervjusituation med en 

vuxen person riskerar att bli sårbara (jfr Denscombe 2016:270f). Eftersom eleverna 

skulle besvara frågor om återkoppling som inte gavs av deras ordinarie lärare, kan 

svaren således ha anpassats av försiktighetsskäl (ibid). Å andra sidan kan det faktum att 

vi var utomstående bidragit till att eleverna förhöll sig mindre försiktiga till en 

intervjusituation. Vidare är all datainsamling som sker via intervjuer alltid 

kontextbunden, eftersom varje svar starkt präglas av den omständighet frågorna ställs 

i.  Därför är informanternas svar inte fullständigt replikerbara, vilket också försvagar 

studiens reliabilitet (jfr Denscombe 2016:289).  
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3.2 Urval 
För studien har ett bekvämlighetsurval tillämpats eftersom återkopplingsmodellen 

behövde integreras i det dagliga skolarbetet i god tid innan intervjuerna kunde 

genomföras (jfr Denscombe 2016:77f). Intervjuerna genomfördes sålunda i de två 

mellanstadieklasser där vår verksamhetsförlagda utbildning genomfördes. Eftersom vi 

etablerat goda relationer till såväl lärarna som eleverna bedömdes dessa skolor av 

praktiska skäl vara bäst lämpade. Att två skolor valdes, istället för en, var på grund av 

att vi ville involvera fler elevperspektiv och därmed öka studiens validitet.  

Med anledning av att denna kvalitativa studie eftersträvar informationsrik empiri, 

valdes elever ut på basis av ett subjektivt urval (jfr Denscombe 2016:74f). Det innebär 

att elever som bedömdes ha ett oblygt förhållningssätt till en intervjusituation 

handplockades, oberoende av deras prestationsnivå. Dock tillämpades detta urval enbart 

i årskurs 5, eftersom det i årkurs 6 endast var fyra elever som ville delta. I årskurs 5 

uteslöts tre elever som lämnat samtycke till att delta. En elev uteslöts på grund av 

sjukfrånvaro medan två andra elever uteslöts eftersom de fick återkoppling utöver den 

som ingick i BRÅM. Efter denna uteslutningsprocess återstod elva elever, fyra pojkar 

och sju flickor som ville delta, varpå fem elever subjektivt valdes ut inom denna grupp. 

Anledningen till att vi valde fem elever från årskurs 5 var för att båda klasserna skulle få 

ett likartat utrymme i studien. Totalt intervjuades därmed nio elever, sex flickor och tre 

pojkar.  

 
3.2.1 Informanter 

De deltagande eleverna har tilldelats följande fingerande namn: Anna, Selma, Lina, 

Andrea, Lea, Madelene, Daniel, Simon och Nicolas.  

 
3.3 Utformning av BRÅM 
Med återkopplingsmodellen BRÅM utprövades om slutsatser från tidigare forskning, 

som både bygger på observationer på elevprestationer och elevernas åsikter om 

återkoppling, samstämde med vad elever i två mellanstadieklasser tyckte om 

återkoppling. Modellen prövades på elever i årskurs 5 och 6 som skrev berättande 

respektive återberättande texter. Återkopplingsmodellen bestod av två modaliteter, en 

skriftlig och en muntlig. Baserat på den motstridiga synen om muntlig återkoppling som 

vi återgav i avsnittet Tidigare forskning ville vi med denna modell utröna elevernas 

uppfattning i frågan (Kvithyld & Aasen 2011; Shute 2008). Divergensen om muntlig 

återkoppling grundas på Kvithyld och Aasens (2011) hävdande att den ger mer 
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information om mottagarens skrivutvecklingsnivå, och Shutes (2008) påstående om att 

den av mottagaren kan uppfattas som osaklig. Genom att både skriftlig och muntlig 

modalitet inkluderades i modellen, erbjöds eleverna en konkret situation att basera sitt 

ställningstagande om den muntliga återkopplingen på. Eftersom elever i tidigare 

presenterade studier efterfrågat dialogbaserad och informationsrik återkoppling, 

eftersträvade vi att BRÅM skulle motsvara detta (Gamlem & Smith 2013; Wyszynska 

Johansson & Henning Loeb 2015). BRÅM gjordes dialogbaserad dels genom att 

erbjuda muntlig återkoppling, men också genom att ha en dialogisk framtoning i de 

skriftliga kommentarerna. För att göra BRÅM informationsrik förklarades bedömningen 

noggrant och konkretiserades med exempel både i den skriftliga och muntliga 

återkopplingen. Vidare prövade vi också med BRÅM återkoppling som var selektiv och 

enbart riktad mot de uppgiftsspecifika målen som presenterades i anslutning till 

utdelandet av uppgiften (jfr Kvithyld & Aasen 2011; Hattie & Timperley 2007; Straub 

2000). 

Den skriftliga återkopplingen delades ut i pappersformat tillsammans med en 

utskriven kopia av elevernas texter (se Bilaga A). Varje elev fick därigenom en 

beständig tillgång till det första utkastet så att de i ett senare skede kunde jämföra det 

med sina revideringar. Återkopplingen gavs med Skolverkets bedömningsmatris för 

berättande texter om utgångspunkt (jfr Skolverket 2013). Matrisen är indelad i innehåll, 

struktur samt språk- och skrivregler. Samma begrepp användes också som rubriker i den 

skriftliga återkopplingen. Matrisens kriterier för betygen A, C och E inom nämnda 

områden fastställde vad i varje elevs text vi bedömde. Textens innehåll bedömdes 

utifrån hur väl händelser förmåddes att räknas upp samt hur väl eleven självständigt 

lyckats förmedla och värdera dem. Textens struktur bedömdes utifrån i vilken 

utsträckning textens uppbyggnad gick att följa. En precisering av hur en välstrukturerad 

text bör se ut gjordes i anslutning till uppgiftsintroduktionen. Där bestämdes att 

inledning, styckesindelning och ett logiskt avslut skulle ingå i texten. Eleven fick på så 

vis en gemensam referenspunkt att utgå ifrån när begreppet struktur fördes på tal. 

Textens språk bedömdes avseende variation, meningsbyggnad och tempusbruk. 

Slutligen bedömdes elevens säkerhet i stavning, användning av skiljetecken samt bruket 

av stor och liten bokstav. I återkopplingen belystes både det som eleven gjort bra och de 

delar som behövde förbättras med en dialogisk och motiverande ton som hen skulle 

förstå.  
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Den muntliga återkopplingen var indelad i tre delar (se Bilaga A). Den inledande 

delen syftade till att ge eleven initiativet och göra hen bekväm i situationen genom att 

ställa tre frågor. Frågorna behandlade exempelvis vad eleven var nöjd respektive mindre 

nöjd med i sin text. Eleven bjöds därigenom in att reflektera om sin text i högre 

utsträckning än om vi omgående hade börjat bedöma den (jfr Kvithyld & Aasen 2011). 

Under den andra delen bearbetades den skriftliga återkopplingen tillsammans med 

eleven för att verifiera om hen förstått den. Först lästes de positiva kommentarerna om 

elevens text upp för att göra hen mer bekväm i situationen och mer mottaglig för 

konstruktiv kritik. Därefter behandlades de konstruktiva kommentarerna inom 

respektive område. När kommentarerna lästes upp, refererade vi till de uppsatta målen 

som gavs vid uppgiftens introduktion och föreslog exempel på hur eleven kunde åtgärda 

sina förbättringsområden. Därvid fick eleven en avslutande positiv kommentar samt en 

uppmuntran om att den slutgiltiga texten kommer att bli bra. Den muntliga 

återkopplingens avslutande del bestod i att eleven åter fick initiativet genom att hen 

gavs möjlighet att ventilera nytillkomna tankar som eventuellt dykt upp (ibid). 

 
3.4 Utprövning av BRÅM 
Ett förarbete krävdes innan återkopplingen kunde ges. Det bestod i att introducera en 

textuppgift om berättande och återberättande texter. Därvid klargjordes vilka mål 

eleverna skulle sträva mot för att möjliggöra för oss att åberopa dem i återkopplingen 

(jfr Hattie & Timperley 2007). Eleverna i årskurs 6 fick i uppgift att skriva en 

återberättande text om sitt bästa minne, medan eleverna i årskurs 5 skulle skriva en 

berättelse utifrån en tilldelad inledning. Med anledning av att klasserna befann sig på 

olika nivåer, valdes olika uppgifter till respektive klass i samråd med deras klasslärare. 

Vidare var återberättande och berättande texter ett aktuellt område för respektive klass 

och därför togs tillfället i akt att integrera återkopplingsmodellen inom dessa områden.  

Eleverna fick tre lektioner till sitt förfogande att skriva sina texter innan de 

lämnades in till oss. Efter bedömning erhöll varje elev en skriftlig återkoppling (se 

exempel i Bilaga A). Efter den skriftliga återkopplingen fick de möjlighet att revidera 

sina texter under ett lektionstillfälle, innan den muntliga återkopplingen gavs. Detta 

gjordes för att eleverna skulle kunna bedöma om den skriftliga återkopplingen varit 

tillräckligt tydlig utan påverkan av den muntliga. När den muntliga återkopplingen 

givits fick eleverna återigen revidera sina texter innan de lämnades in för slutgiltig 

bedömning av deras klasslärare. Genom att eleverna fick återuppta skrivandet på samma 

uppgift efter återkopplingen, gavs de förutsättningar till att självständigt avgöra om 
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BRÅM hjälpt dem i skrivprocessen. Dock genomfördes studiens intervjuer innan 

eleverna fick en slutgiltig bedömning, för att undvika att denna skulle påverka deras 

åsikter. 

 
3.5 Etiska överväganden och genomförande av intervju 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning, informerades eleverna om studien och att 

deras deltagande var eftersträvansvärt. I enlighet med informationskravet presenterades 

studiens upplägg. Därvid upplystes eleverna om att deltagandet var frivilligt samt att 

medverkan när som helst kunde avbrytas. Eftersom eleverna var under 15 år tilldelades 

de en samtyckesblankett (se Bilaga D) som skulle fyllas i av deras vårdnadshavare 

(Vetenskapsrådet 2002:9). Eleverna informerades om att de inte fick delta om 

vårdnadshavarna inte samtyckte till deltagandet via blanketten. Med tanke på att 

eleverna skulle medverka i en intervjustudie, underrättades de enligt Vetenskapsrådets 

(2002:12) konfidentialitetskrav att alla inspelade ljudfiler skulle bevaras på privata 

enheter för att skydda deras integritet. Vidare betonade vi att ljudfilerna omgående 

skulle raderas efter studiens genomförande. Eleverna informerades om att deras namn 

skulle anonymiseras och att all information i enlighet med nyttjandekravet endast skulle 

komma att användas för studiens ändamål (jfr Vetenskapsrådet 2002:12ff).  

Intervjun bestod av två delar (se Bilaga C).  Den första delen syftade till att göra 

eleven bekväm i situationen genom att informera hen om vad intervjun skulle handla 

om. För att uppfriska elevens minne om BRÅM ställdes frågor om hen skrivit en 

berättande eller återberättande text, fått skriftlig återkoppling och haft ett samtal om 

texten. Därpå klargjordes för eleven att med ”skriftlig återkoppling” avsågs de skriftliga 

kommentarerna som hen givits, medan ”muntlig återkoppling” syftade till samtalet om 

texten. Avslutningsvis kontrollerades om eleven förstått instruktionerna genom frågan 

”Har du några frågor?”. Intervjuns andra del inleddes med att ljudupptagningen 

startades. Under denna del ställdes intervjuns frågor och ifall eleven gav ett kortfattat 

svar bads hen om att vidareutveckla det. Därefter ställdes den första frågan ”Vad tyckte 

du om att både få skriftlig och muntlig återkoppling på samma uppgift?”. Frågan gav 

eleven större utrymme till ett utvecklat svar om hens uppfattning om bimodaliteten i 

återkopplingsmodellen BRÅM (jfr Denscombe 2016:278f; Stensmo 2002:121). Därefter 

ställdes separata frågor om skriftlig och muntlig återkoppling i syfte att urskilja hur hen 

uppfattat båda dessa modaliteter. Emellan dessa frågor bads eleven om att bedöma 

huruvida hen kunde revidera sin text enbart med hjälp av de skriftliga kommentarerna. 

Detta gjordes med syftet att fastställa om hen upplevt dessa som tillräckligt beskrivande 
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eller om de behövde kompletteras med en muntlig återkoppling. Därvid fick hen ta 

ställning till vilken av modaliteterna hen föredrog. Eleven bads sedan att uppge om hen 

ansåg att det blev enklare, svårare eller ingen skillnad att ändra i sin text efter den 

muntliga återkopplingen. Detta gjordes för att utröna om den muntliga återkopplingen 

tydliggjort den skriftliga. För att utvinna information huruvida eleverna upplevde en 

progression i skrivandet ställdes frågan ”Känner du att du blivit bättre eller sämre på att 

skriva. Eller känner du att det inte blev någon skillnad?”. Att svarsalternativ 

inkluderades var för att undvika att ställa en fråga som styrde eleven i en särskild 

riktning. Istället kunde svaret följas upp med en fråga där hen kunde beskriva sitt 

ställningstagande. Avslutningsvis ställdes två frågor som syftade till att ta reda på om 

eleven tyckte att BRÅM var en lämplig återkopplingsmodell samt om eleven hade några 

egna önskemål om hur återkoppling ska ges. 

Intervjun genomfördes av den av oss som inte gav eleverna återkopplingen i syfte 

att utesluta påverkan av att ha återkopplingsgivaren närvarande. Förmånen med detta 

förfarande var att minska elevernas behov att anpassa sina svar för att blidka 

återkopplingsgivaren. Emellertid kan obekantskapen med intervjuaren ha lett till en 

reserverande effekt hos eleverna, vilket kan ha påverkat innehållet i svaren.  

 
3.6 Materialbearbetning 
De inspelade intervjuerna analyserades genom en tematisk innehållsanalys, där 

elevsvaren kategoriserades med utgångspunkt i studiens två frågeställningar (jfr 

Denscombe 2016:392; Braun & Clarke 2006:77–101). Eftersom det i intervjun uppkom 

svar som föll utanför studiens frågeställningar, gjorde vi även en så kallad middle-range 

coding. Det innebär att oförutsägbar information genererar nytillkomna kategorier, som 

också är av relevans för studien (jfr Urquhart 1993:39). Intervjuerna transkriberades i 

sin helhet och skrevs sedan ut för att noggrant läsas igenom av oss. Först söktes och 

markerades med bläckpenna nyckelmeningar som hade tydliga kopplingar till studiens 

frågeställningar. Därpå gjordes en tankekarta för att enklare koda de åsiktsbärande 

enheterna utifrån frågeställningarna, och för att skönja om ytterligare enheter tillkom. 

Under kodningsprocessen samlades alltså först samtliga enheter som påvisade snarlika 

åsikter i två kategorier. Vi fann att åsikter som indikerade att BRÅM givit eleverna 

stöttning och riktad återkoppling besvarade studiens första frågeställning: ”Hur 

uppfattas BRÅM av elever i årskurs 5 och 6?”. Åsikter om skriftlig respektive muntlig 

återkoppling besvarade studiens andra frågeställning: ”Vilka preferenser har elever i 

årskurs 5 och 6 för skriftlig respektive muntlig återkoppling?”. Under analysen fann vi, 
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som nämnts ovan, även åsikter som föll utanför studiens frågeställningar, men som ändå 

fick utgöra en egen kategori. Det som framkom var jämförelser mellan elevernas 

tidigare erfarenheter av återkoppling och BRÅM. Den sista kategorin uppkom således 

som ett resultat av den stimuluseffekt vi önskade BRÅM skulle ge. Sammantaget 

resulterade analysen i följande tre kategorier. 

• Elevernas uppfattning av BRÅM 

• Elevernas preferenser för skriftlig och muntlig återkoppling 

• Elevernas preferenser vid återkoppling mot bakgrund av deras tidigare 

erfarenheter och BRÅM. 

Elevernas åsikter analyserades sedan med hjälp av vår teoretiska utgångspunkt och den 

tidigare forskning vi tagit del av. 

 

4 Resultat och analys 
Inledningsvis kommer elevernas uppfattning av återkopplingsmodellen BRÅM att 

presenteras (4.1). Därefter kommer deras preferenser för muntlig respektive skriftlig 

återkoppling att behandlas (4.2). Avslutningsvis redovisas elevernas åsikter om 

återkoppling där tidigare erfarenheter jämförs med BRÅM (4.3). Varje presenterad 

resultatskategori följs av en analys.  

 

4.1 Elevernas uppfattningar om BRÅM 

Alla nio elever uppgav att BRÅM gett dem tydlig information om vad de skulle ändra i 

sina texter. Exempelvis sade Lea: ”Då visste man liksom lite så här vad det var man 

hade fel på så man kunde ändra i sin text”. Madelene gav ett snarlikt svar: ”Han sa 

precis vad det var jag skulle ändra”.  

Vidare uppgav Lina och Selma att de genom återkopplingen fått information om 

hur de kunde förbättra sina texter:  

 

Hon sa till mig hur jag skulle göra mycket bättre.  

 

Det var några fel och jag tycker då sa hon till exempel hur det skulle bli ännu bättre. 

 

Informationen om hur de ska göra förändringar har givits i form av exempel från oss. 

Dessutom upplevde Anna att återkopplingen bidrog till självständighet. Hon uttryckte 

det i följande ordalag:   
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Att jag kunde ändra istället för att till exempel fråga en lärare om det var rätt eller fel. 

 

Vidare ansåg Daniel, Nicolas och Selma att återkopplingen innehöll information 

som betonade deras positiva insatser. Två citat från Daniel och Nicolas illustrerar dessa 

åsikter: ”Hon sa vad som var bra” och ”Då fick jag veta […] vad jag hade gjort bra”. 

BRÅM informerade därmed dessa elever om delar i deras skrivande som uppfyllde de 

uppsatta målen för hur berättande text ska formuleras. 

 

4.1.1 Analys 

BRÅM pekade enligt elevernas utsagor ut vad i deras text de behövde ändra och det 

verkade de också uppskatta. Resultatet i denna studie överensstämmer således med 

tidigare forskningsslutsatser angående elevernas önskemål om att bli förvissade om sina 

förbättringsområden (Gamlem & Smith; Wyszynska Johansson & Henning Loeb 2015) 

Såvida eleverna uppfattade återkopplingen från BRÅM korrekt finns också 

förutsättningar för att lärande ägt rum, eftersom samtliga elever uppgav att de 

informerats om vad som brast i måluppfyllelsen. Detta är en förutsättning för att 

effektivisera lärandet (Hattie 1999). Enligt det sociokulturella perspektivet tolkas detta 

som att kompetensen och informationen har medierats från läraren via BRÅM till 

eleverna (Säljö 2014). 

Dessutom återgav Lina och Selma att de fick vägledning om hur de skulle göra 

sina texter bättre, vilket talar för att de genom återkopplingen fick stöttning för att nå 

målet (jfr Säljö 2014). Genom detta handlande försågs eleverna med strategier för att 

förbättra sina texter, vilket enligt Hattie & Timperley (2007) ses som en 

framgångsfaktor för att de ska bli mer självständiga i sitt arbete. Dessutom ansåg Anna 

att hon självständigt förmådde bearbeta sin text, vilket innebär att åtminstone hon givits 

vägledning inom sin proximala utvecklingszon. 

Eftersom en tredjedel av eleverna i studien uppgav att de hade fått tydlig 

information om vad som var bra i deras texter, tolkas det som att det var ett uppskattat 

inslag i återkopplingen. Emellertid kan det inte fastslås huruvida den positiva kritiken 

var den huvudsakliga orsaken som motiverat dem till att göra förändringar, eftersom 

ingen sådan information uppgavs. Att de genomförde revideringar kan ses i ljuset av att 

de inte betraktade återkopplingen som ett straff, utan snarare som en tillgång (jfr Straub 

2000; Kvithyld & Aasen 2011). 
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4.2 Elevernas preferenser för skriftlig respektive muntlig återkoppling 
Åtta av nio elever uppgav att de föredrog muntlig återkoppling framför den skriftliga. 

På frågan ”Om du hade fått välja, antingen skriftlig eller muntlig återkoppling. Vilken 

hade du valt?”, svarade Madelene följande:  

 

Muntlig. Den var lättare att förstå […] De sa precis vad man skulle göra eller ändra och så. 

Istället för att skriva det.  

 

Andrea hade följande åsikt:  

 

Jag tror jag hade […] valt muntlig. För man får ändå veta typ lite mer om […] vad man 

hade fel och så.  

 

Lea uttryckte sig så här: 

 

Jag tror jag hade valt muntlig för då […] så kan ju hen berätta vad det är […] ifall man hade 

stavfel eller ifall man inte förstår. 

 

Madelene och Lea uttryckte att den muntliga återkopplingen var mer begriplig, medan 

både Madelene och Andrea tillade att den innehöll mer precis och mer utförlig 

information än den skriftliga återkopplingen. Att den muntliga återkopplingen hade en 

förklarande funktion förmärktes också när Lina besvarade frågan: ”Vad tyckte du om att 

få muntlig återkoppling?”. Hon svarade:  

 

Det var ännu bättre, för om det […] hade stått något där jag inte förstod det viktiga, då 

förklarade hon det […] hon förklarade det ännu bättre. Eller mer.  

 

När Lina inte förstod ”det viktiga” i den skriftliga återkopplingen förklarades det ”ännu 

bättre” eller ”mer” med den muntliga återkopplingen. Hon gjorde också följande 

ställningstagande när hon blev tillfrågad om vilken återkopplingsmodalitet hon hade 

valt om bara en hade fått väljas: ”Jag skulle ha valt muntlig eftersom då förklarade hon 

mycket enklare än vad hon hade skrivit”. Nicolas gav följande motivering till att 

muntlig återkoppling var bättre: ”För då hade jag kunnat fråga saker samtidigt”. Här 

framkommer att den muntliga återkopplingen var en förutsättning för att frågor skulle 

kunna ställas, till skillnad från den skriftliga som begränsade den möjligheten. 
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Enbart Simon föredrog skriftlig återkoppling. På frågan varför han föredrog 

skriftlig återkoppling motiverade han sitt svar enligt följande: ”För jag tycker det är 

skönare och bara läsa istället för att få något pratat eller så”. Emellertid sade han att det 

blev enklare att ändra i sin text efter den muntliga återkopplingen. Han förklarade: ”Ja 

jag fick reda på lite mer så att jag kunde förbättra och fick ta bort lite så jag kunde sätta 

in lite bättre ord och så”. Citatet tyder på att den muntliga återkopplingen hjälpte Simon 

ytterligare genom att han fick mer information. 

Fem elever, det vill säga drygt hälften av de tillfrågade, uppgav svar som tyder på 

att den skriftliga återkopplingen hade en kompletterande funktion till den muntliga. Ett 

svar som exemplifierar detta är Andreas:  

 

Jag tycker det var bra för man fick […] se vad man hade fel [...] om man bara har […] ett 

samtal om det [...] så kan man inte komma ihåg det. 

 

Andrea gav uttryck för att den skriftliga återkopplingen blev bestående i skriften. 

Genom att hon sade ”bara har [...] ett samtal om det”, tolkas det som att samtalet var 

bra, men inte tillräckligt för att memorera all information. Därför behövdes också den 

skriftliga återkopplingen. Andrea berörde också förhållandet mellan skriftlig och 

muntlig återkoppling när hon blev tillfrågad om vad hon tyckte om att få muntlig 

återkoppling. Hon svarade:  

 

Det tyckte jag också var bra, för att liksom man kan ju inte skriva ner allt som man liksom 

vill säga för då blir det ju jättelånga papper.  

 

Andrea uttryckte att en skriftlig återkoppling som skulle innehålla allt som sägs under 

den muntliga återkopplingen skulle bli för omfattande. När Lea tillfrågades om vad hon 

tyckte om att få skriftlig återkoppling svarade hon: 

  

Det var både bra och dåligt. Det var dåligt för att man kanske inte förstod någonting. Då 

kunde man ju fråga […]. Men sen så var det också bra för att man då slipper gå runt och 

säga till allihop. 

  

Lea belyste att det negativa med den skriftliga återkopplingen var att hon kanske inte 

förstod allt och då behövde fråga om vägledning. Det positiva som hon lyfte var att den 

som gav återkopplingen inte behövde gå runt till alla och ge den muntligt. Daniel 
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ombads att göra ett ställningstagande mellan antingen enbart skriftlig eller muntlig 

återkoppling och gav följande svar: ”Faktiskt båda två, men […] det muntliga var bättre 

[…] då var hon där […] och berättade”. Daniel ville inledningsvis inte skilja skriftlig 

och muntlig återkoppling från varandra, men valde sedan muntlig eftersom en av oss 

var där och berättade. Daniel svarade också på frågan: ”Hur skulle du vilja att lärare ger 

återkoppling?”. Då gav han följande svar: 

  

Att de också ger skriftligt och muntligt […] Jag tycker så för att först när man får det 

skriftliga så läser man ju själv allting och senare tänker man ju på det och sedan senare 

kommer lärare och sedan säger vad som var bra och så. 

  

Daniel önskade att hans lärare tillämpar en kombination av skriftlig och muntlig 

återkoppling. Anledningen var att han i så fall på egen hand fick läsa och begrunda 

innan läraren gav muntlig återkoppling. 

 
4.2.1 Analys 

Elevernas svar pekar på att den skriftliga återkopplingen till viss del hjälpte dem, men 

att de inte fullständigt förstod den. Den skriftliga återkopplingen har således delvis 

förklarat vår bedömning för eleverna. I de fall där den inte var tillräcklig förefaller den 

muntliga återkopplingen ha haft den förklarande funktionen av bedömning som elever i 

tidigare forskning har efterfrågat (Wyszynska Johansson & Henning Loeb 2015). Dock 

belyste Lea en didaktisk fördel med skriftlig återkoppling över muntlig, nämligen att 

läraren ”slipper gå runt och säga till allihop”. Eleverna behöver därmed inte vänta på sin 

tur att få återkoppling utan den kan ges samtidigt till alla elever, vilket också minskar 

belastningen på läraren. 

I avsnittet Tidigare forskning tog vi upp att muntlig återkoppling antingen ansågs 

vara insiktsfull för givaren eller personligt laddad av mottagaren (Kvithyld & Aasen 

2011; Shute 2008). Majoriteten, åtta av nio, av de tillfrågade eleverna i vår studie 

föredrog muntlig återkoppling före skriftlig. Det är anmärkningsvärt med tanke på den 

avrådan från muntlig återkoppling som tidigare nämnts (Shute 2008). Att en elev, 

Simon,  föredrog skriftlig återkoppling, kan ha sin förklaring i att samtalet föreföll 

obekvämt, eftersom han sade att skriftlig återkoppling var skönare. Således kan Shutes 

(2008) påstående om den muntliga återkopplingens personliga anstrykning inte 

fullständigt avfärdas. Emellertid belyste Simon enkelheten i att genomföra revideringar 
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efter den muntliga återkopplingen trots sin motvilja för den, vilket innebär att han kunde 

urskilja en didaktisk fördel med den modaliteten.   

Att muntlig återkoppling var så pass populär i vår studie bör dock ses med viss 

reservation eftersom den följde efter den skriftliga. Daniel som förespråkade att hans 

lärare borde ge en kombination av skriftlig och muntlig återkoppling lyfte fram att han 

fick läsa och tänka på den skriftliga återkopplingen innan den muntliga återkopplingen 

gavs. Den skriftliga återkopplingen torde ha fungerat som en mental förberedelse inför 

den muntliga återkopplingen för honom. Han var redan inställd på vad samtalet skulle 

handla om och en av oss kunde då fördjupa återkopplingens innehåll med honom. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv kan den muntliga återkopplingen ses som ett möte i Daniels 

proximala utvecklingszon. När Daniel sade att han ”tänker på” den skriftliga 

återkopplingen bearbetar han den självständigt, vilket innebär att informationen givits 

på en för honom utmanande nivå. Den muntliga återkopplingen kunde sedan vägleda 

honom vidare i skrivutvecklingen. 

Flera elever lyfte fram att den muntliga återkopplingen tydliggjorde den skriftliga, 

vilket kan ses som en förklaring till att den föredras. Dock pekar exempelvis Andreas 

svar om att det är svårt att minnas hela den muntliga återkopplingen på att den skriftliga 

återkopplingen också hade betydelse. Således föredrogs troligtvis inte den ena sortens 

återkoppling över den andra, utan snarare ansågs skriftlig och muntlig återkoppling 

komplettera varandra. En skriftlig återkoppling som skulle vara lika vägledande som 

den muntliga hade blivit för omfattande, medan en muntlig återkoppling inte är lika lätt 

att komma ihåg och återvända till. 

 
4.3 Elevernas preferenser vid återkoppling mot bakgrund av deras 
tidigare erfarenheter och BRÅM 
Fem av eleverna angav svar som antydde att BRÅM skilde sig från den återkoppling 

som de är vana vid. Exempelvis lyfte Andrea fram mängden av information: ”Han 

berättade väldigt mycket om texten och så här läste lite”. Att hon fick ”väldigt mycket” 

berättat för sig tolkas som att hon under normala omständigheter inte får denna kvantitet 

av information om sitt skrivande. Madelene blev tillfrågad om vad hon tyckte om att få 

muntlig återkoppling som följde upp den skriftliga och svarade följande:  

 

Det var bra för då förstod man vad de menade [...] Han sa precis vad jag skulle ändra och 

inte en massa pilar.  
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Madelenes svar signalerar att hon uppskattade att den muntliga återkopplingen 

förklarade de skriftliga kommentarer som hon hade fått och inte innehöll pilar. Lina 

bidrog med följande svar när hon tillfrågades om hur hon vill ha återkoppling: 

  

Muntligt […] För att det är mycket enklare än när de skriver till exempel om du har ett prov. 

Då skriver små så här kommentarer på fel. Men istället […] när de pratar muntligt då kan 

dem ju säga varför det är så. 

  

Lina uttryckte att hon fått kommentarer på felaktigheter vid provskrivning, men att 

kommentarerna inte hade beskrivit varför svaret var fel. 

Daniel och Madelene angav också svar som tyder på att de uppfattade BRÅM som 

formativ. De tillfrågades huruvida de vill att återkoppling ska ges enligt BRÅM eller 

någon annan modell i framtiden. Daniel uttryckte sig så här: 

  

Ja, det kan vara en bra återkoppling i framtiden […] För att då ger man råd och man säger 

det som var bra. Så att man ser att det händer någonting.  

 

Daniel uttryckte att BRÅM hade gjort att någonting hade hänt genom att han hade fått 

konstruktiv och positiv återkoppling. Madelene svarade:  

 

På det här sättet [...]Det var bra [...] Att man fick tillbaka sedan, så att de inte bara ”bra” och 

sedan rättar de bara stavfel utan att de förklarade typ så här ska det vara. 

 

Madelenes svar vittnar om att ett ”bra” med rättning av stavfel var otillräckligt och att 

hon efterfrågade mer information om hur texten kunde förbättras. 

 
4.3.1 Analys 

En av våra utgångspunkter med BRÅM var att ge eleverna selektiv information som 

enbart riktades mot uppgiftens målsättningar. Trots detta tyckte Andrea att hon fått 

”mycket information” om sin text. Potentiellt är hon inte van vid att få denna 

informationsmängd om sitt skrivande. Riklig information efterfrågades i jämförelse med 

fåordiga kommentarer enligt elevernas utsagor, vilket går i linje med tidigare studier 

som presenterats (Gamlem & Smith 2013; Wyszynska Johansson & Henning Loeb 

2015). Flera elever i vår studie lyfte fram att BRÅM hade gett dem precis information 

som hjälpte dem vidare, vilket elever i tidigare forskning har efterfrågat (Gamlem & 

Smith 2013; Wyszynska Johansson & Henning Loeb 2015). Daniel och Madelene 
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uttrycker också att BRÅM är avvikande mot vad de är vana vid genom att specificera att 

BRÅM är formativ. Detta kan liknas vid den efterfrågan ur den tidigare empiriska 

studie som fastställer att elever vill ha processorienterad återkoppling (Wyszynska 

Johansson & Henning Loeb 2015). 

Madelene beskrev att BRÅM var bra för att den ”sa precis vad [hon] skulle ändra 

och [hade] inte en massa pilar”. Pilarna hon åsyftar förefaller användas i den ordinarie 

lärarens återkoppling. Madelene refererade till pilarna som en skillnad till något som 

tydligt förklarar vad hon ska ändra och verkar därmed uppfatta dem som kryptiska. Att 

kryptiska inslag i återkopplingen lätt kan missförstås är också ett resultat som 

framkommit i en tidigare studie (Straub 2000). Lina berörde att hon fått skriftliga 

kommentarer på prov som uttalat vad som är fel, men inte varför det är fel. Detta 

betonar relevansen av att eleven måste förstå återkopplingen som ges. Om 

återkopplingen är obegriplig, fyller den inte sitt syfte. Denna efterfråga går i linje med 

Hattie och Timperleys (2007) rekommendationer om att läraren i återkopplingen 

grundligt ska informera hur eleven kan bearbeta sina förbättringsområden. 

 
4.4 Sammanfattning av resultat 
Genom att utpröva en återkopplingsmodell, BRÅM, och sedan samla 

mellanstadieelevers åsikter om den med hjälp av intervjuer, har deras uppfattningar om 

återkoppling inkluderats. Eleverna i studien lyfte fram att återkopplingsmodellen givit 

dem tydlig information om deras förbättringsområden. Två av eleverna uppgav att de 

fått information om hur deras förbättringsområden kan förstärkas medan en tredjedel 

menade att de fått reda på vad i deras texter som nått det uppsatta målet. Majoriteten av 

eleverna i studien har angivit att den skriftliga och den muntliga återkopplingen i 

BRÅM kompletterat varandra. Den muntliga återkopplingen förstärkte förståelsen av 

den skriftliga medan den skriftliga återkopplingen uttrycktes vara mer bestående än den 

muntliga. Återkopplingsmodellen skilde sig från flera elevers tidigare erfarenheter om 

återkoppling avseende rikligare information, avsaknad av kryptiska inslag samt högre 

grad av formativitet. 

 

5 Diskussion 
I detta avsnitt kommer initialt studiens resultat att diskuteras (5.1). Därefter kommer 

metodvalet för studien att diskuteras (5.2), följt av de didaktiska implikationer studiens 

resultat kan tänkas ha (5.3). Diskussionen avslutas med våra förslag till fortsatt 

forskning inom området (5.4). 
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5.1 Resultatdiskussion 
I denna studie har elevers åsikter samlats in efter att en specifik återkopplingsmodell 

utprövats på dem. Detta tillvägagångssätt skiljer sig från de metoder som tillämpats i 

tidigare empiriska studier som enbart kategoriserat elevernas tidigare erfarenheter av 

återkoppling. Det innebär att deras uppfattningar om återkoppling kan ha skiljts åt 

inbördes, eftersom de inte utgick från en konkret situation (Gamlem & Smith 2013; 

Wyszynska Johansson & Henning Loeb 2015). Med anledning av att eleverna i vår 

studie fick ta del av en specifik återkopplingsmodell, hade de också en gemensam 

referenspunkt att utgå ifrån när de tillfrågades om muntlig respektive skriftlig 

återkoppling. Således härleds elevernas utsagor i denna studie till en konkret modell, 

istället för modeller som grundas på tolkningar.  

En gemensam nämnare för elevsvaren i studien är att tydlighet om 

förbättringsområden i återkopplingen är eftersträvansvärd. Därmed går resultatet i linje 

med vad eleverna i Gamlem och Smiths (2011) och Wyszynska Johansson och Henning 

Loebs (2015) studier efterlyser, vilket innebär att ett gemensamt mönster i 

elevuppfattningar går att skönja. Att eleverna önskar tydlighet är logiskt med tanke på 

att motsatsen skulle innebära ett hinder i skrivprocessen. Emellertid kan vi inte med all 

säkerhet konstatera att tydlig återkoppling är en bidragande faktor till lärande, eftersom 

ingen uppföljning har gjorts på elevernas prestationer. Det innebär att Shute och Hatties 

rekommendation om att precis återkoppling gynnar lärandet heller inte kan fastslås. 

Med anledning av det är det också tveksamt om återkopplingen givits inom varje elevs 

proximala utvecklingszon. En minoritet av eleverna menade att de både fått information 

om hur de ska göra förändringar samt vad som de gjort bra. Att majoriteten av eleverna 

inte uttrycker samma åsikt behöver inte betyda att de inte upplevt detsamma. En 

alternativ förklaring är att vi helt enkelt inte ställde en fråga som fick dem att uttrycka 

dessa åsikter. Med anledning av att en minoritet av eleverna stod bakom dessa 

uttalanden, utgör deras uppfattningar en vag representativitet för gruppen. Således 

bedömer vi att svaren inte kan värderas lika högt som de yttranden en majoritet av 

eleverna gjorde. Vidare säger elevernas utsagor om att de blivit förvissade om hur de 

skulle genomföra revideringar, intet om att de faktiskt förstod informationen. Risken 

finns att informationen låg på en högre nivå än den som eleverna i sin proximala 

utvecklingszon behärskar. Eftersom eleverna inte explicit framförde att de förstod de 

angivna exemplen, är det omöjligt att uttala sig om någon faktiskt förståelse ägde rum.  
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Åtta av nio elever svarade att de föredrog muntlig återkoppling för att den var mer 

begriplig. Detta kan bero på att den skriftliga återkopplingen var bristfällig. En annan 

tänkbar orsak är att den muntliga delens popularitet grundas i att eleverna var mentalt 

förberedda eftersom den gavs efter den skriftliga delen. Dessutom kommenterade en 

elev att den muntliga återkopplingen möjliggjorde att frågor kunde ställas om texten. 

Detta ger en indirekt anvisning om att den skriftliga återkopplingen begränsar den 

möjligheten. Det bör också poängteras att eleven som föredrog skriftlig återkoppling 

inte angav någon didaktisk orsak till det. Uttalandet grundar sig alltså inte i 

uppfattningen att han faktiskt lärde sig bättre av den skriftliga återkopplingen. Samtidigt 

uttryckte samma elev att den muntliga återkopplingen å andra sidan bidrog till bättre 

förståelse om texten än vad den skriftliga gjorde. Dessa elevers uppfattningar om 

muntlig återkoppling går sålunda mer i linje med Kvithyld och Aasens rekommendation 

av muntlig återkoppling än Shutes förespråkande av skriftlig. Dock får Shutes avrådan 

från muntlig återkoppling ses i ljuset av att hon måhända menar muntlig återkoppling 

isolerat.  

Vidare är det värt att beakta den skriftliga och muntliga återkopplingens 

kompletterande funktion. En skriftlig återkoppling kan behållas och tas fram när den 

behövs samtidigt som den kan få ett större djup om den kompletteras med muntlig 

återkoppling. Dock är nog en muntlig återkoppling som följer en skriftlig att föredra 

framför en motsatt ordning eftersom flera elever omnämnde möjligheten att utgå från 

det konkret skrivna under dialogen som positiv. Samtidigt hade en skriftlig återkoppling 

efter dialog om texten varit en bra minnesanteckning för det fortsatta arbetet. 

Eleverna har med hjälp av språket, som medierats i den proximala 

utvecklingszonen, fördjupat sitt tänkande och sin tolkning av återkoppling. Detta kom 

till uttryck när oförutsedd information avseende elevernas åsikter om återkoppling dök 

upp. Det som framkom var att BRÅM lyftes fram som förmånlig i jämförelse med 

annan återkoppling, trots att ingen fråga ställdes om tidigare återkoppling. I samband 

med att denna specifika återkopplingsmodell introducerades, förefaller elevernas 

medvetenhet om återkoppling ha stimulerats och lett till en metareflektion om olika 

former av återkoppling. Detta går i linje med det sociokulturella perspektivets syn på 

lärande, där människan via språket lär sig att tolka sin omvärld. Eftersom eleverna 

självmant drog paralleller till tidigare återkoppling, förmådde de på ett djupare plan att 

värdera andra situationer då återkoppling givits i förhållande till BRÅM. Dock är det 

värt att nämna att majoriteten av eleverna inte gav uttryck att BRÅM skiljer sig från 
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återkoppling de är vana vid. Det kan bero på att de inte delar denna åsikt. En annan 

orsak kan vara att eleverna delar åsikten, men att de inte uppgav någon information på 

grundval av att frågor om tidigare återkoppling utelämnades ur intervjun. 

 
5.2 Metoddiskussion 
Eftersom datainsamlingen baseras på nio elevers åsikter, är resultatets generaliserbarhet 

tämligen svagt. Dock har vi genom tidigare studier kunnat spåra att elever på 

geografiskt utspridda områden förhåller sig likartat till återkoppling, vilket innebär att vi 

med viss reservation kan generalisera elevernas uppfattningar (Gamlem & Smith 2013; 

Wyszynska Johansson & Henning Loeb 2015).  

Elevernas mottaglighet för den muntliga återkopplingen kan ha influerats negativt 

av det faktum att de fick revidera sina texter efter den skriftliga återkopplingen. 

Eftersom den muntliga återkopplingen testades i form av ett tillägg och inte som en 

renodlad återkopplingsform, kan det ha vilselett elevernas upplevelser av muntlig 

återkoppling. Samtidigt var grundtanken med BRÅM att det andra steget, den muntliga 

delen, skulle ha en förstärkande funktion för att skapa tydlighet i återkopplingen.  

Vidare bör urvalet för studiens materialinsamling kommenteras. I sjätteklassen 

kvarstod till slut bara fyra elever efter att resten avbrutit sitt deltagande. Detta har vi av 

forskningsetiska skäl givetvis respekterat, men kanske säger valet om deltagande något 

om dessa personer som grupp. Möjligen kan dessa fyra personer ha tillhört en 

”homogen grupp” det vill säga att eleverna som deltog måhända tenderade att svara på 

ett sätt som skiljer sig från andra. Motsvarande gäller i femteklassen där elever som 

skulle intervjuas valdes subjektivt baserat på hur väl de ansågs passa för 

intervjusituationen. Möjligen gjorde detta urval att inte klassens genomsnittliga åsikt 

kunde skildras, vilket hade kunnat undvikas genom att slumpmässigt välja ut elever. 

 
5.3 Didaktiska implikationer 
Om lärare skulle bli instruerade att ge återkoppling enligt BRÅM skulle förslaget 

sannolikt bemötas med protester, eftersom den kräver mellan 60 till 90 minuter av 

lärarens tid per elev. Dessutom skulle den muntliga återkopplingen behöva genomföras 

under undervisningstid vilket väcker frågor om hur de resterande eleverna i klassen ska 

stimuleras. Emellertid måste tid avsättas för att eleverna ska få adekvat återkoppling av 

sin lärare och enligt elevernas uppfattning i vår studie är BRÅM en uppskattad 

återkopplingsmetod. Följaktligen kan denna konkreta modell fungera som ett verktyg 

för andra lärare som eftersträvar att leverera selektiv, men informationsrik återkoppling 
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som eleverna uppfattar som tydlig. Mot bakgrund av detta skulle BRÅM kunna 

systematiseras i undervisningen genom att integrera den med andra lektioner. Dock 

skulle det krävas två närvarande lärare av företrädesvis två anledningar. För det första 

behöver läraren som ger återkoppling avsätta enskild tid med den vederbörande eleven. 

För det andra behöver de resterande eleverna en närvarande lärare under lektionstid.  

Med anledning av att det är elevernas uppfattningar av BRÅM som undersökts i 

denna studie och inte återkopplingens effekt, är det värt att diskutera hur åsikterna ska 

värderas. Att elevernas preferenser ska styra vilken återkopplingsmetod som ska vara 

rådande, behöver inte per automatik medföra pedagogiska vinster. Elevernas begränsade 

kännedom om hur bedömning leder till lärande, gör att beslut som baseras på deras 

uppfattningar bör fattas med viss reservation. Därför är det väsentligt att verksamma 

lärare, i kombination med elevers önskemål om återkoppling, tillämpar 

bedömningsstrategier som på basis av empiriskt underlag visat sig leda till lärande.  

 
5.4 Förslag till vidare forskning 
Det fastställs i denna studie att eleverna anser sig ha fått information om sina 

förbättringsområden i sitt skrivande. Om de faktiskt förbättrat sina texter säger den här 

studien inget om. Det vore därför av intresse att genom en longitudinell studie 

undersöka om BRÅM bidrar till lärande. Detta skulle kunna göras genom att inkludera 

en större grupp elever från olika skolor och sedan följa upp hur väl de anpassat sig till 

den återkoppling de har erhållit.  
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Bilagor 
Bilaga A Exempel på skriftlig återkoppling 

Hej Elev X! 

Tack för ditt intressanta sjörövaräventyr.  

 

Innehåll 

Det ska bli spännande att se om syskonen lyckas få tag på diamanten och om den tar 

dem hem till vinden. Din text har tydliga huvudpersoner och ett tydligt problem, det ska 

bli spännande att läsa din lösning. Du har ett beskrivande och målande språk som ger 

läsaren inlevelse. 

 

Struktur 

Din text innehåller nio stycken. När man som läsare börjar läsa ett nytt stycke så 

förväntar man sig en ny tanke eller händelse, men vissa av dina stycken kan skrivas 

tillsammans. 

  

Språk 

Din text byter mellan dåtid och nutid mycket. Du behöver bestämma dig för något av 

dem och hålla fast vid det. 

 

Din text innehåller flera stycken ”dom”, när det egentligen ska vara de eller dem. Ett 

knep för att veta när är att ”de” ska vara på de ställen där det passar att sätta in ”vi” och 

”dem” ska in där det passar att sätta in ”oss”. 

 

Skrivregler 

Din text innehåller en del dialog som saknar talstreck. Ta en ny rad efter ett kolon (:), 

sätt ut talstreck och sedan vad personen ska säga. 

 

Tänk också på att inte använda för många utropstecken. Då förlorar de sin verkan. 
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Bilaga B Dialogguide till muntlig återkoppling 
Del 1 
Be eleven reflektera över följande frågor:  

• Vilka delar av texten är du nöjd med? Varför är du så nöjd med dem? 

• Vad har du försökt att få till här?  

• Vilka delar av texten är du inte nöjd med? Varför är du inte nöjd med dem? 

(Kvithyld & Aasen, 2011:12f) 

 

Fanns det något som du inte förstod i den skriftliga återkopplingen?  

 
Del 2 
Inled denna del genom att belysa de delar av texten som var bra.  

 

Gå vidare till innehåll och struktur. Påminn eleven vad vi pratat om under genomgången 

då vi presenterade uppgiften. Följer berättelsen den eftersträvade strukturen som en text 

ska bestå av? Finns det avvikelser? Ta upp detta med eleven och exemplifiera hur 

upplägget istället skulle kunna se ut.  

 

Fortsätt sedan med att ta upp språk och skrivregler. Finns det stavfel eller grammatiska 

fel i texten? Har eleven varit konsekvent med tempus genom hela texten? Gå igenom 

alla förbättringsområden som återfinns i den skriftliga återkopplingen med eleven och 

förklara dessa ingående. Ge exempel på hur en korrekt mening skulle kunna se ut. 

Jämför därefter den inkorrekta och den korrekta meningen med varandra så att eleven 

själv kan ta ställning.  

 

Avsluta med att säga att den slutgiltiga texten kommer vara bra. En avslutande positiv 

kommentar uppmuntrar eleverna till fortsatt skrivande. Det ger eleverna motivation som 

enligt Kvithylds och Aasens fjärde tes är avgörande för att de ska finna en mening med 

att slutföra sin text.  

 
Del 3 
Eleven ges möjlighet till att ställa frågor som gäller funderingar som eventuellt dykt upp 

under samtalet. 
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Bilaga C Intervjuguide 

Del 1 Innan ljudupptagning inleds 
Innan ljudupptagningen inleds är det viktigt att göra eleven bekväm i situationen. Detta 

görs bland annat genom att eleven informeras om vad intervjun kommer att handla om. 

Det är viktigt att i sammanhanget återigen belysa att frågorna enbart kommer handla 

om vad eleverna tycker om återkopplingen som de fick. Detta görs genom följande: 

  

(Eleven namn), stämmer det att du har fått skriva en återberättande/berättande text i 

svenska under hösten? 

 

Stämmer det att du fick ett papper av (undersökarens namn) med kommentarer på din 

text? 

 

Stämmer det att du sedan hade ett samtal med (undersökarens namn) där ni pratade om 

dessa kommentarer och din text? 

  

Under samtalet vi kommer att ha så kommer jag prata om ”muntlig återkoppling” och 

”skriftlig återkoppling”. När jag säger ”skriftlig återkoppling” menar jag pappret med 

(undersökarens namn:s) kommentarer. När jag säger ”muntlig återkoppling” menar jag 

det samtal som du hade med (undersökarens namn). Frågorna jag kommer ställa till dig 

är inget test, utan jag är bara intresserad om dina åsikter om återkoppling. Intervjun 

kommer att spelas in för att undvika att jag missförstår dina svar och bara jag och (andra 

undersökarens namn) kommer lyssna på den. 

Har du några frågor? 

  

Ljudupptagningen testas sedan så att både intervjuaren och eleven hörs. Klargör för 

eleven att när ljudupptagningen fungerar som den ska signalerar det att intervjuaren är 

redo. Då passar det att kontrollera om eleven är redo att inleda intervjun. Klargör för 

eleven när ljudupptagningen inleds. 

 
Del 2 Intervjun 

1. Vad tyckte du om att både få skriftlig och muntlig återkoppling på samma 

uppgift? 

2. Först fick du en skriftlig återkoppling. Vad tyckte du om att få skriftlig 

återkoppling? 



  
 

IV 

3. När du fick de skriftliga kommentarerna, kände du att du kunde ändra i din text 

utan att få hjälp av någon lärare? 

4. Sedan fick du en muntlig återkoppling. Vad tyckte du om att få muntlig 

återkoppling? 

5. Om du hade fått välja antingen skriftlig eller muntlig återkoppling. Vilken hade 

du valt? Varför då? 

6. Efter att du hade fått den muntliga återkopplingen. Kände du då att det blev 

enklare, svårare eller ingen skillnad att ändra i din text? Kan du förklara? 

7. Om du tänker på all den återkoppling du fått av (undersökarens namn). Känner 

du att du blivit bättre eller sämre på att skriva? Eller känner du att det inte blev 

någon skillnad? På vilket sätt i så fall? 

8. Om du skulle få bestämma. Skulle du vilja att återkoppling ges på det här sättet 

eller på ett annat sätt i framtiden? Kan du förklara varför? 

9. Hur skulle du vilja att lärare ger återkoppling? Kan du förklara varför? 

 

Tack så mycket för dina svar. Du har varit till stor hjälp för mig och (den andra 

undersökarens namn). 

 
  



  
 

V 

Bilaga D Samtyckesblankett 
Kontaktuppgifter  
Mikael Broberg - mb223jp@student.lnu.se  
Samra Redzovic – sf222ep@student.lnu.se  
 
Information om studie om lärares återkoppling samt förfrågan om samtycke  
Vi är två lärarstudenter på Linnéuniversitetet som kommer att genomföra en studie om 
elevers upplevelser av lärares kommentarer.  Syftet med studien är att fler verksamma 
lärare ska få möjlighet att ta del av elevernas syn på hur de upplever lärarens 
återkoppling. Därför är vi tacksamma om ditt barns uppfattningar inkluderas i studien 
eftersom hans eller hennes åsikter är viktiga. 
 
Inledningsvis kommer eleverna att genomföra en skriftlig uppgift i ämnet svenska, 
varpå de vid ett senare tillfälle kommer att få återkoppling på uppgiften av oss 
lärarstudenter. Efter återkopplingen kommer eleverna få möjlighet att omarbeta sina 
texter för att uppgiften ska bli ännu bättre innan en slutgiltig bedömning av uppgiften 
görs. När samtliga elever fått sin återkoppling kommer vi att intervjua dem. Varje elev 
kommer att besvara ett antal frågor som berör upplevelserna av den erhållna 
återkopplingen. 
 
Intervjuerna kommer att genomföras någon gång mellan vecka 45 och 46. Observera att 
medverkan är frivillig och samtycke till medverkan när som helst kan avbrytas av dig 
eller ditt barn. 
  
Sekretess och behandling av personuppgifter 
All datainsamling kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (1998:204), vilket 
innebär att det insamlade materialet kommer att avidentifieras redan på ditt barns skola 
och bevaras väl för att skydda ditt barns integritet. Uppgifterna kommer enbart att 
brukas för studiens ändamål och får inte nyttjas för varken kommersiellt eller något 
annat syfte. 
  
Samtycke vårdnadshavare 
 
Barnets namn:__________________________________________________ 
 
Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att det barn jag/vi är 
vårdnadshavare för medverkar i studien.  
 
Jag är informerad om att behandling av barnets personuppgifter kommer att ske enligt 
personuppgiftslagen, samt att deltagandet är frivilligt och att jag/vi när som helst kan 
återkalla samtycket.  
 
Ort:____________________________ Datum:____________________ 
 
Underskrift vårdnadshavare:___________________________________ 
 
Namnförtydligande:__________________________________________ 
 
 
 


