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Abstract 
”You have to think on your own too” - A study about third graders’ points of view 

regarding three different methods of commenting 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur elever i årskurs 3 förstod, uppfattade och 

värderade tre olika kommentarmetoder på elevtexter: two stars and a wish, comment 

only-technique och kommentarer i enlighet med Dysthes texttriangel. Studien 

genomfördes genom att elever intervjuades när de bearbetade en elevtext från de 

svenska nationella proven för årskurs 3 med hjälp av de ovannämnda 

kommentarmetoderna. Att elevernas synpunkter i intervjuerna beaktades innebar att ett 

barnperspektiv användes. Av de 14 eleverna som intervjuades uppgav 93 % att de 

förstod kommentarerna i texttriangeln, medan 70% av dem förstod two stars and a wish. 

Samtidigt var 14% av dem osäkra på kommentarerna i comment only-technique. 

Dessutom värderade eleverna kommentarmetoderna olika, vilket gjorde att vi 

sammanställde tre råd om lärarrespons: ledtrådar, tips och vägledning. Dessa sattes 

under paraplybegreppet individanpassning. Studien visade att det inte var någon av 

kommentarmetoderna som på ett tydligt sätt föredrogs framför de andra, det relevanta 

var om den specifika metoden passade eleven och dess behov. Utifrån ett 

barnperspektiv skulle det i vissa fall vara mer värdefullt att använda en annan 

kommentarmetod för att anpassa lärarkommentarerna till den specifika elevens behov. 

 

Nyckelord 
Kommentarmetod, Two stars and a wish, Comment only-technique, Dysthes 

texttriangel, lågstadium, respons.  
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1 Inledning 
En grundprincip i barnkonventionens artikel 12 är att barn har rätt att utrycka sina 

åsikter och få sina synpunkter beaktade (Unicef 1989:4–18). Sveriges regering (SOU 

2016:19, 112, 115) har åtagit sig att arbeta för att inkorporera barnkonventionen i den 

svenska skolan. Skolan har alltså ett ansvar för att elever ska få inflytande över sin 

undervisning och få känna att de blir delaktiga och lyssnade på (Skolverket 2017a:2). I 

denna studie kommer eleverna att få tillfälle att ge sina synpunkter på vilka 

kommentarmetoder de önskar att få som respons på sina texter för att ge dem en 

möjlighet att ha inflytande över sin undervisning. I en kartläggning av svensk forskning 

om bedömning som genomfördes av Vetenskapsrådet framförs att mer forskning behövs 

för att belysa elevernas upplevelse av bedömning (Forsberg & Lindberg 2010:58). 

Anledningen till att en studie av kommentarmetoder är viktig är att ”återkoppling är den 

enskilt mest prestationshöjande faktorn” (Hattie 1992:4 [översatt av Ashing i 

Nottingham 2013:21]).  

 
1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet är att undersöka hur elever i årskurs 3 förstår, uppfattar och värderar tre olika 

kommentarmetoder på elevtexter: two stars and a wish, comment only-technique och 

kommentarer i enlighet med Dysthes texttriangel. Fortsättningsvis kommer den 

sistnämnda kommentarmetoden att benämnas som texttriangeln. Dessa metoder 

presenteras närmare i avsnitt 2.1.  

 

Våra frågeställningar är följande: 

1. Hur förstår och uppfattar elever i årskurs 3 kommentarmetoderna two stars and a 

wish, comment only-technique och texttriangeln?  

2. Hur värderar elever i årskurs 3 de tre ovannämnda kommentarmetoderna?  

 

2 Bakgrund 
I detta avsnitt ges en kortfattad redogörelse för de tre kommentarmetoderna och skälen 

till varför just dessa undersöks (2.1). Därefter diskuteras barnperspektivet som teoretisk 

utgångspunkt i avsnitt (2.2). Avslutningsvis presenteras forskning om hur lärare väljer 

att kommentera elevtexter och om hur elever uppfattar lärarkommentarer i avsnittet 

(2.3).  
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2.1 Tre kommentarmetoder  
I en studie om formativ undervisning framgår det att two stars and a wish fungerar på så 

vis att eleven får två kommentarer på två olika positiva aspekter av den bedömda texten, 

samt en kommentar på en aspekt som bör utvecklas. Trots att kommentarmetoden ses 

som en enkel metod som är lätt att förstå framhävde eleverna i studien att det krävdes 

övning i att ta emot sådana kommentarer. I studien berättade eleverna också att wish-

delen hjälpte dem att fokusera sitt skrivande på en utvecklingspunkt. När eleverna 

förstår kommentarmetoden kan de även ge respons på varandra med hjälp av den (Webb 

& Jones 2009:176–177, 179, 183). Eftersom two stars and a wish är vanligt 

förekommande i grundskolan har vi valt att använda den i vår studie (jfr Bergman-

Claeson 2003).  

 När comment only-technique används får eleverna ledtrådar om vad som bör 

ändras i texten. Enligt kurslitteratur för lärare kan det handla om att läraren 

kommenterar att det någonstans i texten finns ett stavfel. Ansvaret för att hitta stavfelet 

läggs då på eleven själv, vilket kan göra att deras kunskapsutveckling stimuleras. 

Samma litteratur tar upp att eftersom kommentarmetoden är ”abstrakt” passar den inte 

till alla elever. De som beskrivs vara starkare kunskapsmässigt har lättare för att ta till 

sig responsen med comment only-technique än de som anses vara svagare (Lundahl 

2014:73,146,159). Detta kan bero på att starka elever använder strategier som hjälper 

dem när de inte förstår (Lundahl 2017:544). Alla elever gynnas dock av en undervisning 

där de utmanas kognitivt. Det som menas med en kognitivt utmanande 

kommentarmetod är en där lärare stimulerar elevernas förkunskaper genom att endast ge 

ledtrådar om elevtextens utvecklingspunkter. Genom ett sådant arbetssätt ökar deras 

självkänsla och självständighet (Nottingham 2013:16). Enligt Lgr 11 är självkänsla och 

självständighet viktiga för att elever ska utvecklas till starka individer. Eftersom 

comment only-technique anses att gynna eleverna valde vi att använda den i vår studie 

(Skolverket 2017a:3–4). 

 Genom att använda texttriangeln kan lärare ge systematisk respons på olika 

aspekter av texten: kommunikation, innehåll, textstruktur, språkbruk, stavning och 

interpunktion. Metoden rekommenderas av Skolverket (2017b) som ett bra redskap för 

lärare att använda vid analys av elevtexter. Vidare förklaras att kommentarmetoden ger 

en heltäckande bild av vad eleven har skrivit och var eventuella skrivproblem finns 

(Skolverket 2017b). Däremot visar en studie att lärare främst kommenterar grammatiska 

felaktigheter i elevtexter, men undgår att kommentera textens helhet (Bergman-Claeson 
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2003:87). Kommentarmetoden används i vår studie för att den har en tydlig struktur 

som förmår läraren att kommentera aspekterna som hen vanligtvis lämnar åsido.   

 

2.2 Teoretiska utgångspunkter  
Skolverket poängterar vikten av att skolpersonalen ska lyssna på elevers skilda 

uppfattningar och verka för att dessa förs fram (jfr Skolverket 2011:1). Följaktligen har 

barnperspektivet en central roll i denna studie för att på ett mer effektivt sätt kunna föra 

fram barns upplevelser av de tre olika kommentarmetoderna. Det finns inte en självklar 

definition av barnperspektivet, men Halldén (2013:12–13, 21) föreslår definitionen: 

”Barnperspektiv kan betyda att verka i barns intresse”. En förutsättning för att barn 

aktivt ska kunna påverka sin egen situation är att de är delaktiga och att deras 

uppträdande tas på allvar av vuxna. Vidare är barn delaktiga när vuxna har förmågan att 

ta barns perspektiv i beaktning. Fortsättningsvis har barn inflytande och är delaktiga när 

deras röst blir hörd och de bemöts på ett respektfullt sätt. Vuxna behöver ett 

förhållningsätt som innebär att barns delaktighet leder till inflytande (Halldén 2013:13–

15,17). Genom att vi använder ett barnperspektiv hamnar barnens uppfattningar om 

kommentarmetoderna two stars and a wish, comment only-technique och texttriangeln i 

fokus. 

 Shier (2001:108) har utvecklat en modell som hjälper och vägleder 

skolverksamheter att uppnå barnkonventionens krav på barns rätt att komma till tals (se 

bilaga 1). Eftersom Halldén (2012) inte ger något förslag på hur barnperspektivet kan 

följas i praktiken har vi valt att använda Shiers modell som en vägledning till 

barnperspektivet i vårt arbete. Modellen omfattar fem olika nivåer för elevers 

deltagande. På den första nivån väljer lärare att lyssna på elever när de själva visar att de 

har något att säga. På den andra nivån läggs ansvaret för att eleverna uttrycker sig 

istället på läraren, som uppmuntrar eleverna att tala om sina upplevelser. Den tredje 

nivån innebär att läraren tar elevernas upplevelser i beaktande, vilket innebär att de får 

ett visst inflytande över sin undervisning. På den fjärde nivån blir deras inflytande 

tydligare då de får deltaga i beslutsfattande processer, om än i begränsad omfattning. På 

nivå fem får eleverna deltaga i beslutsfattande processer i samma omfattning som 

läraren (Shier 2001:111–115). I avsnitt (3.1) redogörs hur Shiers modell tillämpas i 

denna studie. 
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2.3 Tidigare forskning 
Bergman-Claeson (2003) skriver om hur tre lärare från tre olika skolor gav 

kommentarer på sina gymnasieelevers texter. I ett försök att individualisera responsen 

och göra den mer personlig hade lärarna olika tillvägagångssätt. Ett sätt var att skriva 

det som var bra i texten och komma med förslag till förbättring till nästa gång genom att 

använda sig av two stars and a wish. Ett annat sätt var att lärarna bara valde en positiv 

respons som skulle öka elevernas tilltro till sin skrivförmåga. En risk med att ge positiv 

respons som lyftes fram i studien var att eleverna inte utvecklades i sitt skrivande och 

därför inte nådde högre studier. Något som alla tre lärare i studien hade gemensamt var 

att de valde att främst ge respons på grammatiken i elevtexterna det vill säga på 

meningsbyggnad, ordval och textstruktur (Bergman-Claeson 2003:87).  

 I en studie baserad på intervjuer av elva norska högstadieelever, framgick det 

att de önskade få utförliga och framåtsyftande lärarkommentarer. Enligt eleverna 

uppfattades lärarens respons som en signal på att texten var färdig. Med anledning av 

detta var det inte självklart att eleverna skulle bearbeta sin text när de fick respons på 

den. Vidare fick elever inte avsatt tid till att förbättra sina texter utifrån lärarens 

kommentarer. Dessutom förklarade eleverna att lärarkommentarer borde vara ärliga och 

innehålla användbara tips för förbättringar (Gamlem & Smith 2013:150, 160–161, 166).  

Med hjälp av en kombination av observation och intervju utförde Cowie (2005) 

en studie i Nya Zeeland på elever från tio gymnasieskolor. Målen med studien var att 

undersöka hur eleverna upplevde bedömning för inlärning genom samspel med 

kamrater och lärare. Elever föredrog lärarkommentarer som ger ledtrådar som comment 

only-technique istället för uppmuntran som inte sa någonting om hur eleverna skulle 

förbättra sina texter. En annan åsikt som eleverna framförde var att lärarkommentarerna 

skulle vara begripliga för dem (Cowie 2005:204–206). Studien är relevant för oss 

eftersom elevernas preferenser för olika kommentarmetoder och vad de borde innehålla 

tas upp. Elevernas uppskattningar av comment only-technique framförs både i Cowies 

(2005) studie, och i Gamlem och Smiths studie (2013).  

Pedagogisk forskning behandlar ofta bedömning som ett generellt fenomen 

istället för att gå mer på ett specifikt plan som exempelvis att beröra elevernas förståelse 

och värderingar av tre olika kommentarmetoder (jfr Forsberg & Lindberg 2010:58). Inte 

minst behövs det utifrån Vetenskapsrådets rapport om bedömning kan det konstateras 

att det krävs ytterligare empiriska studier som handlar om grundskolelever upplevelser 

av lärarkommentarer (Forsberg & Lindbergs 2010:85). En anledning till att ”yngre 
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barn” är underrepresenterade i pedagogiska studier kan vara att de kan ha svårt att 

analysera och tala om sina upplevelser (Krag Jakobsen 1993:167). Eftersom vi i vår 

studie arbetar utefter ett barnperspektiv hörsammar vi de faktorer som utgör ett hinder 

för eleverna att uttrycka sina upplevelser gentemot de tre olika kommentarmetoder. 

Samtidigt kan vår studie om hur yngre elever uppfattar lärarkommentarer bidra till att 

fylla en forskningslucka eftersom den ovan presenterade forskningen handlar om äldre 

elevers upplevelser av lärarkommentarer.  

 

3 Metod och material 
Inledningsvis följer en redogörelse för hur vi har vägletts av Shiers modell mot ett 

barnperspektiv i studien (3.1). Sedan presenteras en motivering av valet av en elevtext 

att kommentera enligt de tre kommentarmetoderna (3.2). Därefter följer en övergripande 

redogörelse för den valda materialinsamlingsmetoden (3.3). Vidare presenteras studiens 

urval (3.4), hur den genomfördes och vilka etiska aspekter som beaktades (3.5). Därefter 

kommer en beskrivning av hur det insamlade materialet bearbetades (3.6). 

Huvudavsnittet avslutas med metodkritik (3.7).  

 

3.1 Vår tillämpning av Shiers modell  
Den första nivån i modellen, som innebär att lärare är öppna för att lyssna på elever, har 

nåtts eftersom vi i vårt arbete valt att lyssna på vad elever har att säga om 

kommentarmetoder. Eftersom vi också uppsökt eleverna och efterfrågat deras 

upplevelser genom intervjuer och uppmuntrat dem att utveckla sina synpunkter har vi 

uppnått den andra nivån. Vidare har den tredje nivån uppnåtts genom att detta arbete 

beaktat, analyserat och dokumenterat de synpunkter som eleverna hade om 

lärarkommentarer. Eftersom syftet med denna studie var att undersöka elevers 

förståelse, uppfattningar och värderingar av tre typer av lärarkommentarer var de två 

sista delarna av Shiers modell, som handlar om elevers deltagande i beslutsfattande 

processer, inte aktuella. 

 

3.2 Motivering av vald elevtext 
I vår studie fanns en risk att eleverna kanske inte skulle förstå kommentarmetoderna om 

de inte fick se en elevtext med dem. Därför användes en elevtext hämtad från 

Skolverket (2016:20) från de nationella proven i svenska för årskurs tre för att ge 

eleverna ett material för att kunna bearbeta kommentarmetoderna (se bilaga 4). Texten 
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valdes för att eleverna skulle kunna distansera sig från innehållet i den. I en tidigare 

undersökning genomfört av Bradley (2001) där en anonym elevtext användes på en 

skola i årskurs 1 om elevernas uppfattningar och förståelse om skriven text framgick det 

att när elever fick analysera en annan elevtext än deras egen fick de möjligheter att 

utveckla de högre färdigheterna som krävs för att bli en skicklig författare. Forskarens 

fokus var bland annat att undersöka förmågan att kommentera andra elevers texter. När 

eleverna kunde se textens helhet utan att ha några personliga band till den kunde de 

alltså reflektera på en högre nivå (Bradley 2001:273–274).  

 

3.3 Materialinsamlingsmetod 
Intervjuer beskrivs i första hand som anpassningsbara och flexibla vilket gör att barnen 

under intervjuns gång kan ställa frågor till intervjuaren om saker de inte förstår med 

lärarkommentarerna då förståelse är en del av studiens syfte jämfört med en enkät 

(Lagerholm 2010:54). I andra hand menar Larsson (1986:8–9) att det är viktigt att välja 

en metod som är passande till syfte och frågeställning för att kunna besvara 

forskningsfrågeställningen. Med utgångspunkt i de ovannämnda argumenten anser vi att 

intervjuer är lämpliga till vår undersökning för att eleverna fick möjlighet att ställa 

frågor direkt till oss. Intervjuerna skedde i par delvis för att möjliggöra en diskussion 

utan att antalet intervjupersoner blev så många så att elevernas talutrymme blev för litet. 

Dessutom är barn underlägsna vuxna i maktposition, vilket kan begränsa deras 

talutrymme (Shier 2001:113–115).  

 

3.3.1 Utformning av intervjuguide 

Vår intervjuguide har sin grund i Socialtjänstens intervjumodell (Socialtjänsten 2013). 

Socialtjänsten har en lång erfarenhet av att tillvarata barns upplevelser och har utarbetat 

denna modell för att göra arbetet mer effektivt. Syftet med modellen var att förbättra 

verksamheten så att den bättre skulle uppfylla barnens behov, detta genom att lyssna på 

barnen. Vår intervjuguide avhandlar först elevernas förståelse av varje kommentarmetod 

för sig genom att vi frågar eleverna om de förstår kommentarerna samt låter dem 

bearbeta elevtexten utefter dem. Intervjuguiden innehåller fem delar: inledning, 

kommentarmetoder, utvärdering 1, utvärdering 2 och avslutning. Intervjuguiden tar upp 

de olika delarna i intervjun med flexibla frågor i linje med vårt syfte och våra 

frågeställningar (Lagerholm 2010:54; Larsson 1986:8–9) (se bilaga 5). Vi valde att ha 

en strukturerad intervjuguide med få övertäckande frågor som kunde utvecklas under 

intervjuns gång för att få eleverna att berätta mer utförligt om sina synpunkter om 
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kommentarmetoderna (jfr Trost 2010:71). Eftersom eleverna kunde tolka frågorna på 

andra sätt än oss var det inte rimligt att ha fasta följdfrågor i denna typ av undersökning. 

Med hjälp av öppna följdfrågor fick vi en djupare inblick i elevernas uppfattningar. För 

att göra de olika kommentarmetoderna mer konkreta för eleverna valde vi att låta dem 

föreslå ändringar i en elevtext utifrån de kommentarer som vi hade konstruerat utefter 

varje kommentarmetod (jfr Johansson & Svedner 2010:34, 36). Eleverna fick därför 

försöka lösa kommentarerna i elevtexten och på så vis skapa ett diskussionsunderlag. 

  

3.4 Urval av informanter 
Två klasser i två skolor i samma stad valdes ut och en förfrågan om samtycke skickades 

till vårdnadshavarna. Eftersom vi genomförde VFU på de berörda skolorna tog vi 

tillvara på de resurser som fanns nära till hands. Detta kan benämnas som ett 

bekvämlighetsurval (Denscombe 2017:77). I den ena skolan deltog åtta elever i 

intervjuer, i den andra sex elever. Anledningen till att elevfördelningen var ojämn 

mellan skolorna var att i den ena skolan samtyckte fler vårdnadshavare till att deras barn 

skulle få bli intervjuade. I skolan där färre elever blev intervjuade fanns även ett visst 

bortfall eftersom elever uttryckte ett ointresse för att deltaga. Urvalet av elever kan 

betecknas som ett strategiskt urval (Lagerholm, 2010:55) eller ett subjektivt urval 

(Denscombe 2017:198) vilket betyder att eleverna som tillfrågas förväntas bidra med 

viktig information som svarar undersökningens syfte.  

 

3.5 Genomförande och etik 
I vår undersökning tog vi hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002:6). Utöver den etiska aspekten var språket som användes i 

kommentarmetoderna och intervjuerna anpassat till elever i åldrarna nio till tio år och 

deras språkliga kompetenser. 

 Eleverna och vårdnadshavarna fick information om studiens syfte genom ett 

brev som även innehöll en samtyckesblankett (se bilaga 3) vilket gjorde att 

informations- och samtyckeskravet uppfylldes. Vårdnadshavarna blev informerade om 

rätten att när som helst avbryta sitt medgivande utan att behöva ge förklaring till varför. 

Dessutom fick eleverna en muntlig genomgång i par, då intervjuerna skedde, om vad 

forskningen handlade om och vilka rättigheter de hade. Endast de elever vars 

vårdnadshavare givit samtycke blev intervjuade. Det insamlade materialet behandlades 
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konfidentiellt enligt konfidentialitetskravet. Intervjudeltagarnas namn och övrig 

information som kan avslöja en persons identitet fingerades. Informationen användes 

för att genomföra denna undersökning enligt nyttjandekravet, vilket innebär att den 

insamlade datan inte används för exempelvis kommersiellt bruk. Vidare tog vi 

elevtexten och kommentarerna från de nationella proven på grund av risken att en 

elevskriven text skulle kunna bli identifierad och av upphovsrättsliga skäl. När vi 

genomförde våra intervjuer hade vi identifierat en kritisk aspekt, nämligen att eleverna 

skulle känna sig pressade om de trodde att intervjuaren skulle bedöma deras insats 

under intervjun. Vi inledde därför intervjuerna med att tala om för eleverna att de inte 

skulle bli bedömda, vilket även gav utslag då flera elever visade en lättnad.  

 

3.6 Materialbearbetningsmetod 
Denna studie är inriktad på det innehållsliga värdet och inte det språkliga i elevernas 

svar, därför var det lämpligt att grovtranskribera ljudinspelningarna och göra en 

deduktiv innehållsanalys av dem (Lagerholm 2010:35; Denscombe 2017:384–385). För 

att skapa en översiktlig bild av materialet efter transkriberingen valde vi att läsa igenom 

alla intervjuer noggrant så att vi hade en ingående kännedom om innehållet. Därefter 

gjorde vi kategorier utifrån våra frågeställningar och valde därmed: Elevernas förståelse 

och uppfattningar av two stars and a wish, Elevernas förståelse och uppfattningar av 

comment only-technique, Elevernas förståelse och uppfattningar av texttriangeln och 

Elevernas värderingar av de olika kommentarmetoderna. Vidare skrev vi ut 

transkriberingarna och klippte isär dem efter dessa kategorier. För att ytterligare 

förenkla kategoriseringsarbetet där varje lapp sorterades under de förvalda kategorierna 

färgkodades elevernas värderingar om de tre olika kommentarmetoderna (se bilaga 6). 

Positivt inställda citat markerades med grönt, negativt med rött och de som var neutrala 

markerades med gult. 

 

3.7 Metodkritik 
En kritisk aspekt av studiens generaliserbarhet och representativitet är att den påverkats 

av antalet deltagande och frivilligheten att göra detta. Av 40 elever som gavs möjlighet 

att deltaga i studien valde endast 14 att vara med. Det finns en risk att de elever som 

valde och tilläts att deltaga är en typ av personer som alltid väljer att göra det. Detta 

innebär att studien endast får svar från en viss grupp av människor och inte blir 

generaliserbar (Denscombe 2017:54–55, 63). En annan kritisk aspekt kan själva 
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metoden för materialinsamlingen, intervju, bidra till att uppriktigheten påverkas. 

Eleverna kan känna sig hämmade av att deras röster spelas in samtidigt som 

intervjuarens personlighet och pardynamiken mellan eleverna kan påverka deras svar. 

Detta innebär att de kan ge svar som inte överensstämmer med vad de verkligen tycker.  

 

4 Resultat 
Först presenteras elevernas förståelse av och uppfattningar om respektive 

kommentarmetod (4.1–4.3). Sedan följer deras värderingar av kommentarmetoderna 

(4.4). De 14 elever som deltog i undersökningen tilldelades fingerade namn vilka är: 

Lina, Stina, Linus, Erik, Lukas, Linda, Aida, Johan, Emma, Isak, Jamila, Daniel, Oskar 

och Isabelle. Här nedan följer en presentation av elevtexten som kommenterades för att 

underlätta läsarens förståelse av elevernas hänvisningar till den.  

 

TanJa och teo går till Slutet av- 
gatan där ligger ett ödehus Som har- trasiga fönster och dörren är sne. 
Det ligger mycket äPPlen Påmarken 
de stora killarna brukar sno- 
äPPlerna. Tanja och teo har aldrig vå- gat gå In men när dem Ska gå In kommer Sam 
det blir aldeles stela  

 

4.1 Elevernas förståelse av och uppfattningar om two stars and a wish 
Här följer tre kommentarer i enlighet med kommentarmetoden two stars and a wish som 

eleverna fick använda och reflektera över under intervjuerna. 

 

*Bra beskrivning av platsen, det känns som vi är där! 

*Du stavar väldigt bra med dubbelteckning, fortsätt med det! 

•Jag tycker du har slutat din berättelse lite för tidigt, varför blir Tanja och Teo stela? 

Finns det något i ödehuset? Berätta mer om händelsen! 

 

Generellt verkade eleverna förstå kommentarerna i kommentarmetoden two stars and a 

wish eftersom de kunde komma med förslag på förbättringar när de blev ombedda att 

bearbeta elevtexten under intervjun (se bilaga 4). När eleverna fick den direkta frågan 

om de förstod kommentarerna i kommentarmetoden svarade 9 elever av 14 ja. Fyra av 

de fem som svarade nej kunde sedan utveckla elevtexten utifrån kommentaren. Eleverna 

upplevde att de fick direkta anvisningar om vad som skulle bearbetas i elevtexten 

genom att de fick reda på lärarens önskemål i kommentaren. Till exempel Linus 

uppskattade lärarens önskan om textens utveckling. Han reflekterar här över 
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kommentarerna och vad som bör ändras i elevtexten: ”Jag tyckte att [lärarens önskan] 

var bra det är därför att den var lite spännande. [...] Sista meningen i kommentaren var 

jättebra”. Detta gjorde att han började fundera över hur elevtexten skulle utvecklas ännu 

mer vilket kändes spännande för honom. Som exempel på förändring föreslog han att 

”det som [eleven] kunde göra var att lägga till lite och berätta lite mer om Tanja och 

Teo”. Även de två berömpunkterna uppskattades av eleverna. Daniel berättade att 

”[lärarkommentaren] hade bra positiva kommentarer och det gör att den blir bättre” då 

han jämförde med de två andra kommentarmetoderna. Eleverna hade dock olika 

uppfattningar om kommentarerna som vi konstruerat utefter two stars and a wish. Lukas 

uttalade sig om den första berömpunkten genom att säga ”Det går inte att känna att man 

är där därför tycker jag att den inte stämmer”. Han menade alltså att läraren inte talade 

sanning i sin kommentar. Även Lina uttryckte att ”läraren inte säger sanningen där” när 

hon talade om de två berömpunkterna. 

 

4.2 Elevernas förståelse av och uppfattningar om comment only-
technique 
Här nedan presenteras tre kommentarer i enlighet med kommentarmetoden comment 

only-technique som eleverna fick tillgång till under intervjuerna.  

 
•När brukar vi använda stora bokstäver? Läs igenom din text och fundera.  
•Du har använt bindestreck 4 gånger, 1 av dem stämmer. Vilket då? 
•Den här texten har en inledning och en händelse. Fundera över vilken annan 
berättelsedel som saknas. 

 
När det gäller om elevernas förståelse av comment only-technique uttryckte 13 av 14 

elever att de förstod vad som skulle ändras i texten när de blev ombedda att komma med 

förslag på förbättringar i den. Dessutom uttryckte Isak och Jamila en osäkerhet för 

kommentarerna i kommentarmetoden. Trots detta lyckade Jamila ge ett förslag till 

förändring i elevtexten. Isak och hans intervjupartner Emma kom dock överens om att 

elevtexten, utifrån de tre kommentarerna, inte krävde några förändringar och hon sa om 

elevtexten att ”den är perfekt”. Med detta menade hon att hon inte kunde bearbeta 

elevtexten vidare.  

 Tre elever önskade mer explicita anvisningar om var felen fanns och hur de 

skulle ändras. Exempelvis uttryckte Stina sig så här: ”Jag tycker att den hjälper inte så 

mycket med [den första kommentaren] [...] Man ska hjälpa kanske här och skriva typ 

här ska du ha stor bokstav och så och säga där är det fel när det är fyra gånger”. Lina 

fortsatte i samma spår och efterfrågade lärarens vägledning: ”läraren ska hjälpa lite vad 
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som är rätt och vad som är fel med bindestrecken”. Aida föredrog däremot att eleven 

fick tänka själv: ”berättade att [...]’När brukar vi ha stora bokstäver?’ [...] Det var också 

bra. För att [eleven] måste ju veta när man har stora bokstäver” men även att ”man 

måste ju tänka lite själv också. Det är bra för man måste inte alltid få hjälp av en 

fröken”. Vidare gav hon förslag på en strategi för att bearbeta elevtexten gällande 

kommentaren om bindestreck. 

  

Aida: Jag brukar göra så här när ni inte liksom, om [läraren] inte berättar. Då brukar 

jag kolla vilken är rätt och då så håller jag fingrarna [på det som är rätt] och då så 

kollar jag hur mycket jag har och sen så vet jag. Så sen… Då tycker jag att det är 

enklare. 

  

Aida sorterar bindestrecken som en strategi för att bearbeta elevtexten vid de tillfällen 

då hennes kognitiva förmåga utmanas. Linus och Aida föreslog ytterligare en lösning på 

kommentarer som upplevdes lite svårare, exempelvis comment only-technique, 

nämligen att läsa igenom texten flera gånger. 

 

Intervjuare: Du tycker det är bra om han får läsa igenom sin text några gånger? 
Aida: Ja. Tre gånger, som jag.  

 

Aida framhävde att strategier är hjälpsamt vid textbearbetning, här menade hon att 

kommentaren fungerade som ett stöd för att själv finna de delar i texten som behöver 

bearbetas. Aida menade att läraren inte behövde påminna eleven om mer exakt när 

versaler skulle användas eftersom hon var säker på att eleven egentligen hade denna 

kunskap redan. Nedan diskuterar Isabelle användandet av ledtrådar beroende på om 

eleven har eller inte har de kunskaper som krävs för att bearbeta en text på egen hand. 

 
Isabelle: Att man kanske tänker på och kan ge lite… vad heter det? 

Intervjuare: Tips och ledtrådar? 

Isabelle: Ja, ledtrådar. 

Intervjuare: Är det bra med ledtrådar? 

Isabelle: Det beror på vilket sammanhängande. 

 

Isabelle menade att det inte alltid är lämpligt att använda ledtrådar i lärarkommentarer, 

utan att det beror på sammanhanget. Dessutom tog hon upp att läraren bör tänka på vad 

hen skriver till sina elever och i vilken sammanhang läraren ger respons. Vidare lyfte 

hon upp ett tillfälle när tips är att föredra framför ledtrådar då hon sa ”om jag till 



  
 

 12

exempel skriver alla med stor bokstav då kan jag ju inte veta vilken av dom, för jag har 

inte lärt mig det än. Då kan man ju inte veta, så då kan man ju ge lite tips”. Med detta 

menade Isabelle att om eleven inte har lärt sig när versaler ska användas kan tips om 

detta vara användbart.  

 
4.3 Elevernas förståelse av och uppfattningar om texttriangeln 
Tre kommentarer i enlighet med texttriangeln presenteras här nedan.  
 

•Bra början med bra beskrivning av platsen. 
•Det är en spännande berättelse och jag vill veta vad som händer i ödehuset och hur 
berättelsen slutar. 
•Tänk på att vi använder stor bokstav i början på meningar och namn, inte annars.  
 
 

Alla elever uttryckte att de förstod vad kommentarerna gick ut på förutom Jamila som 

påvisade en osäkerhet i början. Hon verkar även ha svårt att förstå comment only-

technique. Detta visade sig även i att hon var den enda eleven som inte kunde ge 

exempel på förbättringar av texten. 

 En av de uppfattningar som kom fram gällande texttriangeln var att det var bra 

att läraren efterfrågade utveckling av texten. På frågan med vad som var bra med 

texttriangeln svarade Stina att: ”Den här andra [kommentaren] för att då säger han att 

han vill veta så han ska beskriva mer om ödehuset”. Aida fortsatte i samma spår och 

menade: ”Att det är bra att veta vad som händer, så det var bra att han sa det. För skulle 

han inte gjort det så skulle det inte vara så bra. För annars så skulle inte han veta det”. 

En annan uppfattning framfördes av Linda, Aida, Johan och Erik som ansåg att det 

hjälpte dem i bearbetningen av texten att den sista kommentaren i kommentarmetoden 

påminde dem hur användandet av stor bokstav och punkt gick till. Detta gjorde det 

lättare för dem att göra anmärkningar på texten. Till exempel sa Erik: ”på Teo så 

glömde han stor bokstav, det såg jag nu”. Han tillade också att kommentarerna kunde 

vara mer utvecklade och han efterfrågade mer vägledning och hjälp från läraren ”man 

kunde utveckla mer [Texttriangeln] så att man får lite mer hjälp”. Aida hade en likartad 

uppfattning om förbättringspunkterna i texttriangeln som explicit hjälper henne att 

bearbeta elevtexten.   

 

Aida: Asså det var bra att han sa, han skrev att tänk på att vi använder stor bokstav i 

början på meningar och namn, inte annars. Aa, tänk om inte han visste det och då så 

skulle typ han skriva som han gjorde här.  
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 Aidas uttalande kan tolkas som att det är viktigt att se eleven och vad hen har för 

förkunskaper för att kunna ge hjälp när eleven känner sig osäker över reglerna för 

exempelvis när versaler ska och inte ska användas.  

 

4.4 Elevernas värderingar av de olika kommentarmetoderna 
I detta avsnitt presenteras elevernas värderingar av de tre olika kommentarmetoderna 

både på grupp- (4.4.1) och individnivå (4.4.2). 

 

4.4.1 Värderingar på gruppnivå: 

I tabellen visas resultaten av elevernas värderingar där varje kolumn representerar en 

kommentarmetod och hur många elever som tyckte den specifika metoden var bäst, 

mellan eller sämst: 

 

Antal elever: 14 Two stars and a 
wish 

Comment only- 
technique 

Texttriangeln 

Bäst 4 4 6 
Mellan 4 8 2 
Sämst 6 2 6 

 

Sett till antalet elever som rangordnade ”bäst” är texttriangeln den mest populära 

kommentarmetoden, men den delar också plats med two stars and a wish som den 

sämsta. Comment only-technique är metoden som fått färst negativa svar eftersom 12 

elever rangordnade den ”mellan” eller ”bäst”. Samtidigt kan detta jämföras med two 

stars and a wish and texttriangeln som endast hade åtta elever som sammantaget 

rangordnade dem som ”mellan” eller ”bäst”.  

 

4.4.2 Värderingar på individnivå: 

I tabellen visas resultaten av elevernas värderingar där varje kolumn representerar en 

kommentarmetod och anger hur många elever som tyckte den specifika metoden var 

bäst, mellan eller sämst:  

 
 
▀ Two stars and a wish 

▀ Comment only-technique 

▀ Texttriangeln 
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Elev Bäst Mellan Sämst 
Stina    
Lina    
Linda    
Aida    
Johan    
Emma    
Erik    
Isabelle    
Oskar    
Isak    
Daniel    
Jamila    
Linus    
Lukas    
 

Sett till de individuella eleverna och deras rangordningar går det att se att av de fyra 

elever som tyckte att two stars and a wish var den bästa kommentarmetoden föredrog tre 

av dem comment only-technique före texttriangeln. Av dem gav Isak avvikande svar då 

han tyckte comment only-technique var den sämsta kommentarmetoden. Liknande 

resultat går att se hos de elever som tyckte att texttriangeln var bäst eftersom fem av 

dessa tyckte att two stars and a wish var sämst. Av dessa sex var det endast en som 

tyckte att comment only-technique var sämst. I vår undersökning värderade en majoritet 

av eleverna, åtta av tio, two stars and a wish och texttriangeln som skillnader i vår 

undersökning där nämnda tre kommentarmetoder prövas. Med detta menas att elever 

som värderade den ena kommentarmetoden som ”bäst” värderade den andra 

kommentarmetoden som ”sämst”. Comment only-technique hamnar för dessa elever i 

mitten av skalan. Av de elever som tyckte att comment only-technique var bäst tyckte 

tre av fyra elever att texttriangeln var sämst.  

Daniel gjorde en jämförelse av samtliga kommentarmetoder genom att överväga 

de två kriterier han tyckte var viktigast för en lärarkommentar, nämligen att få med ”det 

viktigaste” och att det finns positiva kommentarer. 

 

Daniel: Ja! Eller jag tyckte [Texttriangeln] var sämst för att den inte hade med 

allting… 

Intervjuare: Den hade inte med dom viktiga sakerna? 

Daniel: Eller den hade inte med alla dom viktiga sakerna. Och [two stars and a 

wish] hade bra… den berättade inte heller det men den hade bra positiva 

kommentarer och det gör att den blir bättre. Och sen [comment-only technique] hade 
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med allting men den hade inga positiva kommentarer. Så den här hade varit ännu 

bättre om den hade haft med fler positiva kommentarer.  

 

Daniel visade på en obestämdhet när han valde mellan att värdera two stars and a wish 

eller comment-only technique som bäst eftersom han tyckte att en kombination av de 

två kommentarmetoderna tog upp de kriterier som enligt honom var viktigast.  

 

4.5 Analys av resultat  
I detta avsnitt presenteras en analys av elevernas förståelse och uppfattningar av de tre 

kommentarmetoderna two stars and a wish, comment only-technique och texttriangeln 

(4.5.1). Därefter analyseras elevernas värderingar av dem (4.5.2).  

 
4.5.1 Förståelse av och uppfattningar om kommentarmetoderna  

De flesta elever visade förståelse för de tre kommentarmetoderna genom att de kom 

med idéer på olika lösningar om hur de kunde förbättra den elevtext som de fick av oss. 

Av 14 elever uttryckte 10 att de förstod alla tre kommentarmetoderna. Fyra elever hade 

svårt att förstå two stars and a wish vilket kan bero på att de inte var vana med att få 

kommentarer i enlighet med den. Detta är förenligt med vad Webb och Jones 

(2009:175, 179) skriver om att two stars and a wish anses vara flexibel och lätt att 

förstå, men att läraren behöver förklara för sina elever hur den fungerar. 

         Eleverna var oense om kommentaren two stars and a wish borde vara 

vägledande och direkt peka på felaktigheter i texten eller ge ledtrådar till dem. 

Dessutom var elevernas upplevelser olika när det handlade om de två positiva 

kommentarerna som lyfts i two stars and a wish. Två av eleverna efterfrågade mer 

detaljerade kommentarer och vägledning för att kunna utveckla elevtexten. Detta 

avviker från vad Cowie (2015:204) och Gamlem & Smith (2013:160–161) lyfter i sina 

studier om att elever värderar ledtrådar högre än vägledning. Daniel, Linus och Erik 

uttryckte att de fick en bra känsla när de fick bearbeta kommentarerna för two stars and 

a wish, dock på olika sätt. Daniel menade att positiva kommentarer var viktiga, Linus 

ansåg att han blev engagerad och ville utveckla mer elevtexten medan Erik kände sig 

glad. Att få positiva kommentarer kan upplevas som samma sak, men som de tre 

eleverna ovan beskriver, fyller de olika funktioner för olika elever. Bergman-Claeson 

(2003:101) tar upp en risk med att ge elever mestadels positiva kommentarer, nämligen 

att de inte lär sig något nämnvärt i längden. Utifrån elevernas uppfattningar om 

kommentarmetoden two stars and a wish upptäckte vi att de ovannämnda eleverna hade 
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olika reaktioner på de positiva kommentarerna. Därför anser vi att när positiva 

kommentarer uppfyller elevens behov är de ett värdefullt inslag. Eftersom Linus blev 

engagerad av de positiva kommentarerna kände han en uppmuntran till självständigt 

skrivande. Vad som däremot skiljde Linas åsikter mot Lukas’ och Isabelles var att Lina 

efterfrågade tydlig vägledning från lärarens sida. Detta kan tyda på att hon inte var van 

att arbeta enligt comment only-technique som gjorde att hon blev osäker på sin egen 

förmåga att ta eget ansvar och därför efterfrågade hon direkta anvisningar. 

         Eleverna talade om att det är viktigt att få tänka själv när de tar emot 

kommentarer från sin lärare, bland annat menade Aida att det verkade onödigt att få 

kommentarer på en alltför basal nivå när hon kunde lösa problemen på egen hand. Det 

ovannämnda stämmer överens med vad Nottingham (2013:16) tar upp om att elever 

som arbetar kontinuerligt med utvecklande uppgifter utvecklar och utmanar sin 

kognitiva förmåga. Vidare skriver Lundahl (2017:544) att starka elever använder 

strategier för att bearbeta texter. Det överensstämmer med vad Aida visar genom att 

förklara hur hon strategiskt löser kommentarer som ”Du har använt bindestreck 4 

gånger, 1 av dem stämmer. Vilket då?” genom att jämföra de bindestreck hon använt 

och fundera över hur bindestreck bör användas. Alla elever uppskattade dock inte 

ansvaret som lades på dem med att själva fundera över vad som borde ändras i texten, 

vilket kan bero på att det blev för ”abstrakt” för de som inte var vana vid att tänka på det 

viset (Lundahl 2014:146). 

Slutligen framförde flera av eleverna synpunkter på vikten av individanpassning. 

Elevernas upplevelser handlade inte om vilken kommentarmetod som användes, utan 

om att den passade eleven och dess behov. Dessutom går detta att jämföra med 

resultaten av Cowie (2005) och Gamlem och Smiths (2013) studier där comment only-

technique framstod som den kommentarmetod som eleverna föredrog. Vad som i deras 

studier går att diskutera är om ledtrådar var den individanpassning som passade dessa 

elevers behov bäst. Nottingham (2013:16) menar att det inte är till alla elevers fördel att 

utmanas kognitivt medan vissa elever kan gynnas av att bli utmanande exempelvis 

genom att lärare stimulerar elevernas förkunskaper genom att endast ge ledtrådar och på 

det sättet ökar deras självkänsla och självständighet. 

 
4.5.2 Värderingar av de tre kommentarmetoderna  

Kommentarmetoderna two stars and a wish och texttriangeln kan ses som de två är i 

kontrast mot varandra, oavsett om eleven valde den ena eller den andra valde hen i 

större grad comment only-technique som näst bäst i vår undersökning. Texttriangeln är 
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den kommentarmetod som rekommenderas för tillämpning i undervisningen av 

Skolverket (2017b) men som tidigare nämnts är det viktigt att eleverna förstår vad som 

förväntas av dem när de får en lärarkommentar (Cowie 2005:205–206). I studien blev 

det tydligt att inte alla elever såg samma värde i texttriangeln som Skolverket. 

Exempelvis påpekade Daniel att kommentarmetoden inte var användbar och Jamila 

framförde att hon inte förstod texttriangelns kommentarer alls. 

         Eftersom respons har en stor inverkan på elevernas utveckling och framgångar 

är det viktigt att läraren beaktar elevens upplevelser (jfr Gamlem & Smith 2013:166). I 

vår studie blev det tydligt att den kommentarmetod som eleverna värderade högst var 

den som passade elevens individuella behov. Lukas gav exempel på detta när han talade 

om att kommentarerna i texttriangeln inte var användbara eftersom de inte motsvarade 

hans egna förkunskaper. Isabelle var på samma spår som Lukas, dock sa hon att 

kommentarerna var värdefulla eftersom eleven som skrev elevtexten inte hade den 

kunskap som krävdes för att själv hitta var i texten versaler skulle och inte skulle 

användas. Flera av eleverna framförde synpunkter på vikten av individanpassning med 

fokus på den enskilda elevens behov.  

 

4.6 Sammanfattning av resultat 
Sammanfattningsvis visade 93 % av de 14 intervjuade att de förstod kommentarerna i 

texttriangeln, medan 70 % av dem förstod two stars and a wish. 14 % var osäkra på 

kommentarerna i comment only-technique. 

         Eleverna hade skilda uppfattningar om samtliga tre kommentarmetoder. Two 

stars and a wish uppfattades av vissa elever som rolig eftersom de uttryckte att de blev 

engagerade av de positiva kommentarerna samtidigt som andra inte tyckte den hjälpte 

till i bearbetningen av elevtexten. Ytterligare framförde eleverna att vägledning från 

lärare kan vara värdefullt eftersom det kan hjälpa de elever som känner sig osäkra 

gällande exempelvis användning av versaler. Däremot ansåg andra att det fanns mer 

värde i att tänka själv med hjälp av ledtrådar. Ett framgångskoncept som eleverna 

indikerade var således att anpassa lärarkommentarerna till den specifika elevens 

förkunskaper och önskningar. Med utgångspunkt i elevernas upplevelser av 

lärarkommentarer sammanställde vi tre råd som en lärare ska använda sig när hen ger 

respons och att läraren ska kalibrera proportionerna av de olika typerna av råd mot 

elevens kunskapsnivå och personliga värderingar. Det första rådet avser ledtrådar och 

innebär att eleven ges kommentarer som belyser utvecklingspunkter i texten utan att 
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läraren specifikt nämner var eller vad i texten som bör utvecklas. Det andra rådet avser 

vägledning och innebär här att en lärare gör markeringar i texten och visar exakt hur den 

bör se ut. Det tredje rådet avser tips och är en påminnelse, till exempel om i vilka 

situationer versaler används. I denna undersökning sätts dessa tre råd under 

paraplybegreppet individanpassning. 

 

5 Diskussion 
Avsnittet inleds med resultatdiskussion (5.1) där vi diskuterar hur de tre olika 

kommentarmetoderna har använts i undersökningen. Därefter följer avsnittet med 

metoddiskussion (5.2) där vi diskuterar kommentarerna i ovannämnda 

kommentarmetoderna. Fortsättningsvis följer avsnittet ämnesdidaktiska implikationer 

(5.3) där vi diskuterar och problematiserar elevernas upplevelser om kommentarerna. 

Avslutningsvis presenteras förslag till vidare forskning (5.4).    

 

5.1 Resultatdiskussion 
Eleverna visade på en utvecklad kognitiv förmåga genom att bearbeta elevtexten på ett 

konstruktivt sätt i enlighet med de givna kommentarerna. De visade också att de hade 

förmåga att uttrycka abstrakta tankar om andra elevers kunskaper och vilka behov av 

kommentarer som eleverna i fråga hade. Detta strider mot tidigare forskning presenterad 

av Krag Jakobsen (1993:167) som visar på att yngre barn inte har förmågan att tala om 

sina egna upplevelser eller att analysera material. Ett synsätt som detta blir 

problematiskt när det sätts i samband med behovet av forskning som belyser yngre 

barns upplevelser av lärarkommentarer (jfr Forsberg & Lindberg 2010:85). 

 Som tidigare nämnts har det i studier av Cowie (2005) och Gamlem och Smith 

(2013) framkommit att elever har en preferens för comment only-technique. Det 

stämmer inte överens med vad vår studie visat. Exempelvis om en elev inte förstår en 

kommentar beror det alltså inte på kommentarmetoden i sig, utan på i vilken grad 

läraren anpassar innehållet i kommentaren till eleven. Detta förklarar varför några elever 

inte förstod vissa kommentarmetoder eller kommentarer. Kommentarerna uppfattas som 

mest begripliga när de uppfyller elevernas behov. Eleverna uttryckte en nyanserad bild 

av uppfattningar om de olika kommentarmetoderna som kunde bero på att de hade olika 

behov och kunskapsnivåer. Användandet av Shiers modell strukturerade och formade 

arbetet genom att elevers upplevelser togs i beaktning. Att vi blev lyhörda för elevernas 
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behov gjorde att de fick möjlighet att uttrycka sina synpunkter på de olika 

kommentarmetoderna. 

5.2 Metoddiskussion 
Att 30 % av de intervjuade inte förstod kommentarerna i kommentarmetoden two stars 

and a wish kan bero på att det var den första metoden vi presenterade. Vidare att 

eleverna hade svårt att förstå den kan bero på att de inte var vana att få kommentarer i 

enlighet med den ovannämnda kommentarmetoden och därför var osäkra på vad som 

förväntades av dem. Den anses vara lätt att förstå, men det krävs att lärare explicit 

förklarar hur den fungerar för sina elever (Webb & Jones 2009:176–177, 179, 183). 

Eftersom eleverna fick fragmenterade delar av kommentarmetoderna gick det inte att få 

en holistisk bild av dem och eleverna kan då ha valt den ”bästa” kommentarmetoden 

efter hur den brukats. För att få en holistisk bild av hur elever värderar 

kommentarmetoder bör de vid upprepade tillfällen få tillgång till en komplett 

kommentarmetod. Detta var dock inte genomförbart i vår studie eftersom vi inte hade 

tid och utrymme för ett så omfattande arbete. Trots att vi hade så få kommentarer 

märktes det ändå att några av eleverna blandade ihop kommentarmetoderna. Eftersom 

eleverna bearbetade samma elevtext med hjälp av de tre olika kommentarerna kan det 

ha funnits en risk att eleverna såg kommentarerna som en helhet istället för skilda 

kommentarer. Isak uttryckte under intervjun att ”alla undrar varför [elevtexten] är för 

kort”, vilket visar på att han ser kommentarmetoderna som delar av varandra. 

Kommentarerna som eleverna fick använda för att bearbeta elevtexten var 

konstruerade utan någon kännedom om skribenten vilket resulterade i att de 

genomskådade att kommentarerna var mekaniskt genomförda.  I exemplet two stars and 

a wish hade vi svårt att konstruera godtagbara berömpunkter, vilket gjorde att de av 

bland andra Linda och Lina inte ansågs hålla samma sanningshalt som övriga 

kommentarer. Vissa elever kommenterade även ordvalen i kommentarerna. 

 

5.3 Ämnesdidaktiska implikationer  
Studiens syfte var att ta elevernas perspektiv i beaktande vilket gjorde att det kan 

konstateras att en enskild kommentarmetod inte är mer uppskattad än de andra. 

Eleverna efterfrågade individ- och sammanhangsanpassade kommentarer som fokuserar 

på den individuella elevens behov och kunskaper. De tre råden ledtrådar, tips och 

vägledning som sattes under paraplybegreppet individanpassning ansågs svara för alla 

elevers behov, vilket gjorde kommentarmetoderna i sig mindre viktiga enligt elevernas 
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värderingar. Det framgick under intervjuerna att eleverna reflekterade utanför ramarna 

för de kommentarer som användes som material. Daniels värdering om 

kommentarmetoderna var att en lärarkommentar bör innehålla alla viktiga 

utvecklingspunkter som går att finna i elevtexten kombinerat med positiva 

kommentarer. Alltså menade han att en kombination av comment only-technique och 

two stars and a wish är att föredra. Dessutom visar hans värdering att av de tre 

kommentarmetoderna som undersökts är ingen mer framstående än en annan, varpå 

individanpassning är ett mer effektivt verktyg. Ur ett barnperspektiv skulle det i Daniels 

fall vara mer värdefullt att använda en annan kommentarmetod, nämligen en 

kombination av comment only-technique och two stars and a wish. 

  
5.4 Förslag till vidare forskning 
Eftersom just barnperspektivet var vår utgångspunkt är studien fokuserad på vad elever 

tänker om kommentarer, vilket kan utesluta andra aspekter, såsom lärande, som en 

lärare kan behöva ha i beaktande. Att undersöka lärande utifrån av eleverna individuellt 

utvalda kommentarmetoder kan därför vara ett intressant uppslag till vidare forskning.  
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Bilaga 2 Informationsbrev 

Informationsbrev  

Vi vill undersöka vilken typ av respons elever vill ha, så att vi på bästa sätt kan 

hjälpa dem att lära sig.  

Här kommer ytterligare information om vår studie och de intervjuer vi tänker göra. Vi 

är två studenter som läser på lärarutbildningen med inriktning mot F-3 på 

Linnéuniversitetet i Växjö. Denna studie kommer att bli vårt examensarbete. Det ämne 

som vi har intresserat oss för är vilken typ av respons elever vill ha. Studien syftar till 

att skapa kunskap om och undersöka hur elever upplever skriftliga kommentarer och 

vilka sorters kommentarer de upplever som motiverande. Ditt barns deltagande som 

intervjuperson är helt frivilligt och du har rätt att även efter att du gett ditt samtycke 

avbryta det utan motivering. Beräknad tid för intervjun är ca 15–20 minuter. Hela 

intervjun kommer att ljudinspelas, detta för att få med allt som sägs. 

Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i denna studie då ingen obehörig får ta del 

av materialet. Det kommer förvaras så att enbart vi och eventuellt vår handledare 

kommer att kunna ta del av det. Intervjuerna kommer att avkodas och avidentifieras så 

att intervjupersonerna i det färdiga examensarbetet inte kommer att kunna kopplas till 

enskilda individer.  

Vid ytterligare information eller frågor går det bra att höra av sig till oss. Du har även 

möjlighet att vända dig till vår handledare.  

Handledare:  

Shirley Näslund  shirley.naslund@lnu.se  

Med vänliga hälsningar  

Mirela Goldheart lärarstudent 073–6667657 mg222rp@student.lnu.se  

Anna Johansson lärarstudent 073–5517739 aj223bx@student.lnu.se  
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Bilaga 3 Skriftligt samtycke 
 
Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i intervjustudien med 
titeln: Vilka typer av lärarkommentarer upplever elever som motiverande?  
 

 

Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bearbetas och 

handhas. Jag är även informerats om att mitt barns deltagande är frivilligt och att jag, 

när jag vill, kan avbryta mitt barns medverkan i studien utan att ange orsak. Jag 

samtycker härmed till att mitt barn kan medverka i denna intervjustudie som handlar om 

vilka typer av lärarkommentarer elever upplever som motiverande.  

 
Ort/Datum/År  

 

______________________________________________________________________
________ 

Vårdnadshavare                                                                                 Vårdnadshavare   

namnunderskrift                                                                                  namnunderskrift  
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Bilaga 4 Intervjumaterial  
 

 
TanJa och teo går till Slutet av- 
gatan där ligger ett ödehus Som har- trasiga fönster och dörren är sne. 
Det ligger mycket äPPlen Påmarken 
de stora killarna brukar sno- 
äPPlerna. Tanja och teo har aldrig vå- gat gå In men när dem Ska gå In kommer Sam 
det blir aldeles stela  

Bedömning 
Two stars and a wish 
*Bra beskrivning av platsen, det känns som vi är där! 
*Du stavar väldigt bra med dubbelteckning, fortsätt med det! 
•Jag tycker du har slutat din berättelse lite för tidigt, varför blir Tanja och Teo stela? 
Finns det något i ödehuset? Berätta mer om händelsen? 
 
Comment only technique 
•När brukar vi använda stora bokstäver? Läs igenom din text och fundera. 
•Du har använt bindestreck 4 gånger, 1 av dem stämmer. Vilket då? 
•Den här texten har en inledning och en händelse. Fundera över vilken annan 
berättelsedel som saknas. 
 
Dysthes texttriangel 
•Bra början med bra beskrivning av platsen. 
•Det är en spännande berättelse och jag vill veta vad som händer i ödehuset och hur 
berättelsen slutar. 
•Tänk på att vi använder stor bokstav i början på meningar och namn, inte annars.  
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Bilaga 5 Intervjuguide  
Denna intervjuguide är utformad för att användas vid intervjuer av tredjeklassare. De 

frågor som anges i guiden avser de frågor som moderatorn ställer till eleverna. Det finns 

utrymme för att moderatorn ställer följdfrågor som inte finns med i guiden. 

 

Inledning 

Intervjuaren berättar för eleverna att de kommer få en elevskriven text och att de ska få 

ge förslag på förbättring. Detta utifrån kommentarer som lärare gett på texten. Det är 

viktigt att eleverna blir underrättade om att de själva inte blir bedömda på något sätt och 

att det är deras egna åsikter som är viktiga. Om eleven inte förstår en fråga som 

moderatorn ställer uppmanas hen att be moderatorn om förtydligande. Därefter visar 

intervjuaren elevtexten och läser upp den för eleverna. Elevtexten ska efter detta vara 

tillgänglig för eleverna under hela intervjun. 

 

Kommentardel  

Kommentar 1: Two stars and a wish 

Intervjuaren visar och läser upp en lärarkommentar gjord efter kommentarmetoden Two 

stars and a wish. 

•  Tycker du att du förstår vad Calle ska ändra på i sin text? 

•  Hur skulle du ändra texten om du fick den här kommentaren? Ge förslag. 

När eleverna svarat på frågorna tar moderatorn bort kommentaren. 

 

Kommentar 2: Comment only-technique 

Intervjuaren visar och läser upp en lärarkommentar gjord efter kommentarmetoden 

Comment only-technique. 

•  Tycker du att du förstår vad Calle ska ändra på i sin text? 

•  Hur skulle du ändra texten om du fick den här kommentaren? Ge förslag. 

När eleverna svarat på frågorna tar moderatorn bort kommentaren. 

 

Kommentar 3: Dysthes texttriangel 

Intervjuaren visar och läser upp en lärarkommentar i enlighet med Dysthes texttriangel. 

•  Tycker du att du förstår vad Calle ska ändra på i sin text? 

•  Hur skulle du ändra texten om du fick den här kommentaren? Ge förslag. 

När eleverna svarat på frågorna tar moderatorn bort kommentaren. 
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Utvärdering: Del 1 

Intervjuaren visar eleverna lärarkommentaren gjord efter kommentarmetoden two stars 

and a wish igen. 

• Vad tyckte du om den här kommentaren?  

• Vad var bra och vad var dåligt med den? Varför tycker du så? 

Intervjuaren lägger undan kommentaren igen och tar fram lärarkommentaren gjord efter 

comment only-technique. Eleverna får samma frågor om denna kommentar innan 

moderatorn byter ut den mot lärarkommentaren gjord i enlighet med texttriangeln. 

Eleverna får återigen samma frågor även om denna kommentarmetoden. 

 

Utvärdering: Del 2 

Intervjuaren lägger upp de tre lärarkommentarerna så att eleverna kan se dem.  

• Vilken kommentar tyckte du var bäst? Varför då? 

• Vilken kommentar tyckte du var sämst? Varför då? 

 

Avslutning 

Intervjuaren tackar för att eleverna ville vara med och frågar om det är något de vill 

tillägga. Intervjuaren avslutar sedan intervjun. 
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Bilaga 6 Materialbearbetningsmetod 
 
 

 


