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Abstract 
Syftet med studien är dels att undersöka åtta elevers erfarenheter och uppfattningar av 

den formativa återkoppling som de upplever sig ha fått på sina texter i svenska 1, och 

dels analysera om elevernas upplevelser skiljer sig beroende på om de läser ett yrkes- 

eller studieförberedande program. Studien har tagit utgångspunkt i det sociokulturella 

perspektivet med en fenomenografisk ansats och insamlingsmetoden har bestått av 

semistrukturerade intervjuer. En innehållsanalys gjordes av materialet med hjälp av 

mid-range coding, vilket innebär att både induktiv och deduktiv metod har använts. 

Resultaten visar att sju av åtta elever generellt har positiva erfarenheter och 

uppfattningar av formativ återkoppling, men fem av dem saknar antingen tydliga mål, 

konkret återkoppling eller ett individanpassat stöd för sin skrivutveckling. Resultaten 

visar också att elevernas uppfattningar skiljer sig beroende på om de studerar på ett 

yrkes- eller studieförberedande program, bl.a. genom lärarnas sätt att stödja dem, 

möjligheten till muntlig återkoppling, samt användandet av betyg och 

bedömningsmatriser.  

 

Engelsk titel:  
“Here I am, there is where I will go, and this is how I will get there” – How eight 

students in upper secondary school experience and perceive formative feedback in the 

course Swedish 1 
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1 Inledning 
I dagens informationssamhälle är skrivande en förmåga som är nödvändig att behärska. 

Språket, i detta fall det skrivna språket, är centralt för att människan ska kunna göra sig 

förstådd samt ha förståelse för sin omgivning och sina medmänniskor.  Att kunna 

anpassa text efter mottagare och kommunikationssituation är viktigt både i studier och 

arbetsliv. Svenskämnet är en av de arenor där eleven får möjlighet att utveckla sitt 

skrivande, och skolan ansvarar för att varje elev ”tillägnar sig goda kunskaper i de 

kurser som ingår i elevens studieväg och kan använda dessa kunskaper för vidare 

studier och i samhällsliv, arbetsliv och vardagsliv” (Skolverket 2011a:9). Därigenom 

har lärarna som undervisar i ämnet ett stort ansvar att stödja eleven i att tillägna sig nya 

kunskaper och utvecklas som individ.  

I läroplanen förespråkas lärande som en process, inte minst inom 

svenskundervisningen där eleverna förväntas ges rikliga tillfällen att utveckla sitt 

skrivande (Skolverket 2011a:160). För att utveckling inom skrivande ska vara möjlig 

krävs återkoppling som hjälper eleven framåt i sin skrivprocess. Skolverket (2011b; 

2012; Korp 2011) har publicerat ett antal publikationer som ger lärare råd om 

bedömning i undervisningen. I samtliga texter förespråkas formativ bedömning, ett 

begrepp som kan beskrivas som ”bedömning genomförd under lärprocessen och med 

syftet att förbättra undervisningen eller lärandet” (Shepard et.al. 2005:275, vår 

översättning).   Återkopplingen, som är en viktig del i formativ bedömning, har många 

fördelar enligt forskning (jfr. Gamlem & Smith 2013:152; Shute 2008; Hattie & 

Timperley 2007). Eleven ska genom lärarens återkoppling både informeras om målen, 

var hen befinner sig i förhållande till dem samt vad hen behöver göra för att nå dem. I 

följande undersökning kommer återkoppling för lärande (formativ återkoppling) inom 

skrivande vara i fokus, eftersom det är en viktig aspekt för att möjliggöra 

skrivutveckling.  

I styrdokumentens värdegrund befästs även rätten till likvärdig utbildning. Det 

innebär emellertid inte att utformningen ska se likadan ut oberoende av de 

förutsättningar som finns på olika skolor och i olika klasser, utan likvärdigheten anges 

genom de nationella målen. Dock har forskning inom svenskämnet visat att eleven får 

olika svenskkurser beroende på programtillhörighet, vilket kan ses som en avgörande 

faktor för utformandet av undervisningen (jfr. Ask 2005; Bergman 2007). I vårt 

bakgrundsarbete upptäckte vi att flera svenska studier inom ämnena formativ 
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återkoppling och likvärdig undervisning tar utgångspunkt i den föregående läroplanen 

(Lpf94). Vår studie tar istället utgångspunkt i den nuvarande läroplanen (Gy11).  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår studie är dels att undersöka åtta elevers erfarenheter och uppfattningar av 

den formativa återkoppling som de upplever sig ha fått på sina texter i svenska 1, och 

dels analysera hur elevernas upplevelser skiljer sig beroende på om de läser ett yrkes- 

eller studieförberedande program. Våra frågeställningar lyder: 

 

• Hur ser elevernas erfarenheter och uppfattningar ut av formativ återkoppling? 

• Hur skiljer sig elevernas erfarenheter och uppfattningar beroende på om de läser 

ett yrkes- eller studieförberedande program?  

 

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 
Kapitlet inleds med en presentation av den teoretiska utgångspunkten som ligger till 

grund för vår studie. Därefter sker en motivering hur styrdokumenten kan kopplas till 

studien. Avslutningsvis presenteras en tematisk överblick inom tidigare forskning.  

2.1 Sociokulturellt perspektiv som teoretisk utgångspunkt 
Enligt det sociokulturella perspektivet är kommunikationen mellan människor 

grundförutsättningen för lärande, och det är genom dialog och interaktion som individen 

utvecklar tänkandet (Dysthe 2003:48f). Eftersom denna studie undersöker elever i en 

undervisningsmiljö där lärandet till stor del sker genom interaktionen med andra 

människor, är det sociokulturella perspektivet lämpligt som teoretisk ansats. 

I följande studie kommer två begrepp (stöd och närmaste proximala 

utvecklingszon) inom det sociokulturella perspektivet vara centrala. Stöd som hjälper 

eleven att komma vidare i sin skrivprocess är dessutom en viktig aspekt inom formativ 

återkoppling. Enligt Säljö (2014:125) kan stödet, från exempelvis läraren, inledningsvis 

vara tämligen omfattande, men för att senare minskas ned och till slut helt upphöra när 

eleven i fråga behärskar den nya färdigheten eller kunskapen. Även Skolverket 

(2011a:11) förespråkar och framhäver att eleven ska få stöd ”i sin språk- och 

kommunikationsutveckling”. Stödet ska anpassas efter elevens behov, och under 

processens gång ska hen få större möjlighet till självständighet och eget ansvar (jfr 

Skolverket 2011a:11; Straub 2000:51). För att stödet ska fungera effektivt är det 

väsentligt att det ligger inom elevens räckhåll, d.v.s. att det återfinns inom den 

proximala utvecklingszonen. Enligt Vygotskij (1978:86) handlar den proximala 
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utvecklingszonen om mellanrummet vad å ena sidan individen kan utveckla på egen 

hand, och vad å andra sidan individen kan utveckla med stöd från andra. För vår studie 

är den viktig eftersom ”återkopplingen bör kunna användas av eleven för att minska 

avståndet mellan nuvarande förmåga och den förmåga som undervisningen syftar till att 

utveckla” (Skolverket 2011b:17). Om den formativa återkopplingen är inom elevens 

räckhåll kan hen tillgodogöra sig den, vilket kan bidra till en gynnsam skrivutveckling. 

Om den däremot inte korrelerar med elevens tidigare kunskaper kan den bli diffus och 

hen förstår inte hur hen ska gå vidare i processen. 

2.2 Styrdokumentens förespråkande av formativ återkoppling 
I den aktuella läroplanen, Gy11 (Skolverket 2011a:160), ses skrivandet som en central 

del i svenskämnet, och enligt ämnets syfte är språket ”människans främsta redskap för 

reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling”. Den bedömning som ges ”ska 

kunna bli ett led i lärandet […][och] vägleda eleven vidare i sin kunskapsprocess” 

(Skolverket 2011b:8). För att kunna förbättra sina texter ska eleverna få stöd från 

läraren (Skolverket 2011a:160), som dessutom, enligt Skolverkets allmänna råd om 

bedömning och betygsättning i gymnasieskolan, fortlöpande ska ge återkoppling på 

elevens utveckling ditintills men även på utvecklingsmöjligheter (Skolverket 2012:15f). 

Sammanfattningsvis är det viktigt att läraren på regelbunden basis dels tydliggör målen 

och vad som krävs av eleverna för att nå dem, och dels upplyser eleverna om både deras 

styrkor och utvecklingsmöjligheter. De allmänna råden har flera likheter med formativ 

återkoppling, där Hattie (2012) ses som en av pionjärerna. I kommande avsnitt kommer 

vi närmare presentera hur formativ återkoppling spelar en central del i vår studie.   

2.3 Tidigare forskning 
Forskningsöversikten för denna studie är indelad i tre teman. Inledningsvis redogör vi 

för en överblick av formativ återkoppling i undervisningen. Därefter presenteras 

forskning inom temat brister framför förtjänster, som grundar sig i att tidigare studiers 

resultat visar att lärare ofta fokuserar på textens svagheter. Kapitlet avslutas med att 

belysa temat likvärdig undervisning. 

2.3.1 Formativ återkoppling i undervisningen 
Eftersom vi undersöker vilka erfarenheter och uppfattningar åtta elever har av formativ 

återkoppling, är det viktigt att introducera tre frågor som är centrala inom ämnet: 

(1) ”Vart är jag på väg?”, (2) ”Var befinner jag mig?” och (3) ”Vart ska jag härnäst?” 

(Hattie 2012, 158ff, Korps översättning 2011:83). Den första frågan syftar till att 

tydliggöra målen som eleven ska sträva efter. Den andra frågan ska belysa var eleven 
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befinner sig i förhållande dem, och den tredje och sista frågan berör vägen dit, däribland 

återkoppling som kan ge eleven verktyg och metoder för att sträva mot dessa mål. 

Därutöver ska återkopplingen syfta till att ge eleven utmaningar som kan leda till en 

större självreglering (jfr. Hattie & Timperley 2007, 102ff; Hattie 2012:160f). 

För att återkopplingen ska bli värdefull behöver den ”vara tydlig, ha ett klart syfte, 

vara meningsfull samt vara förenlig med elevens tidigare kunskaper” (Hattie & 

Timperley 2007:104, vår översättning). Utöver tydligheten behöver återkopplingens 

omfattning vara hanterbar för eleven, vilket framhävs i resultaten i Shutes (2007) 

metaanalys inom ämnet, som ger riktlinjer och rekommendationer för hur 

återkopplingen bör utformas. Läraren ska exempelvis vara försiktig med att ge ett 

helhetsbetyg på texten.  Istället är det bättre att påpeka styrkor och svagheter. Därutöver 

bör läraren inte alltid ge de rätta svaren till eleverna, utan istället försöka stödja och 

utmana dem till att själva utveckla sitt skrivande (jfr. Shute 2007:30f). För att 

återkopplingen ska vara gynnsam bör generella principer undvikas, och istället ska den 

anpassas till varje elevs enskilda behov (Straub 2000:51). 

Emellertid är det inte ovanligt att eleven får otydlig återkoppling. Antingen är 

målen diffusa, vilket gör att hen inte förstår den, eller så förklarar inte läraren hur hen 

ska kunna utvecklas, utan kommentarerna som ges går i stil med gör mer eller prestera 

bättre (Hattie & Timperley 2007:101, vår översättning). En annan anledning till att 

eleven möjligtvis inte förstår återkopplingen, kan vara att hen inte har ett utvecklat 

metaspråk för att kunna tala om sina texter. I en studie av Myhill och Jones (2007) 

framkommer det att elever har svårt att veta hur de ska revidera sina texter. Eleverna är 

missnöjda med vad de presterat men de vet inte hur de ska kunna utveckla texterna. 

Därför behöver lärarna främja metalingvistiska diskussioner, för att eleverna ska förstå 

att en texts struktur och olika lingvistiska val kan skapa olika effekter i en text. Sådana 

diskussioner kan ge eleverna verktyg för hur de ska kunna utveckla sina texter, och inte 

stanna vid att de upplever ett missnöje som de inte vet hur de ska ta sig ur (Myhill & 

Jones 2007:341).  

I en nyligen publicerad artikel, som tar utgångspunkt i den nuvarande läroplanen 

(Gy11), intervjuas elever på yrkesförberedande program om sina erfarenheter av 

bedömning (Wyszynska Johansson & Henning Loeb 2015). Resultaten visar att 

eleverna saknar konkret och tydlig återkoppling. Kommentarerna som ges på texterna är 

allmänna och värderande, och fokuserar på vad eleven presterat istället för att fokusera 

på kunskapsprocessen (Wyszynska Johansson & Henning Loeb, 2015:14). Det som 
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eleverna i studien efterfrågar är också vad Hattie och Timperley (2007:104) påpekar 

som en av grundbultarna i en gynnsam lärandemiljö, nämligen tydliga instruktioner 

kombinerat med värdefull återkoppling. Dessutom är interaktionen mellan lärare och 

elev viktig för att hjälpa hen i sin skrivprocess. För att stödja eleven bör hen även få 

verktyg för att kunna vidareutveckla sina texter samt få möjlighet att revidera dem efter 

återkoppling (Gamlem och Smith, 2013:162ff). 

Avsnittet har visat vad som anses vara värdefull återkoppling enligt flera forskares 

resultat. Vår studie, likt Wyszynska Johansson och Henning Loebs studie, tar 

utgångspunkt i elevernas egna erfarenheter och uppfattningar av den återkoppling som 

de har fått. Därtill applicerar vi ett komparativt perspektiv, d.v.s. en jämförelse, för att 

se om det finns skillnader i elevernas erfarenheter och uppfattningar mellan yrkes- och 

studieförberedande program.  

2.3.2 Brister framför förtjänster  
Återkopplingen är som mest effektiv när en text innehåller misstag, eftersom det 

möjliggör en förståelse hos eleven som hen tidigare saknat. ”Misstag skapar 

möjligheter”, men det är samtidigt viktigt att bristfokuseringen inte tar överhand (Hattie 

2012:169). Bristfokusering verkar vara återkommande i skolans värld, och studier 

(Kronholm-Cederberg 2009; Samuelsson 2008; Parmenius-Swärd 2008) inom ämnet 

har kommit fram till att lärare tenderar att koncentrera återkopplingen på textens brister 

och misstag. Samuelsson (2008) antyder i sin avhandling att han i sina projekt genom 

åren sett ett samband mellan att antal korrigeringar ökar i och med elevernas stigande 

ålder. Han framhäver att det genom hans fältanteckningar ”framträdde en dominant 

fokusering på elevers misstag” (Samuelsson 2008:20). Samuelssons studie inriktar sig 

på grundskolan. Det finns andra undersökningar inom samma ämne som istället riktar 

sig till gymnasieskolan, och fokus på brister syns även i dessa studier (jfr. Kronholm-

Cederberg 2009; Parmenius-Swärd 2008). 

Om återkopplingen har ett stort bristfokus, kan självbilden påverkas negativt, 

vilket visas i en studie där elevers uppfattningar av bedömning står i centrum 

(Parmenius-Swärd 2008). Resultaten visar att ”fokusering på textens brister kan leda till 

utveckling av negativ självbild”, vilket kan medföra större skada än stöd för 

skrivutvecklingen (Parmenius-Swärd 2008:181). För att återkopplingen ska bli effektiv 

bör den inte inriktas på elevens ”allmänna kompetenser och färdigheter” utan den bör 

istället ha ett tydligt syfte samt vara specifik” (Thomson 1997:60, vår översättning). Om 

återkopplingen inte är konkret kan eleven ställas frågande om den riktas till hen som 
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individ eller om det handlar om själva uppgiften. Det kan leda till en osäkerhet hos 

eleven, vilket i sin tur kan skapa en osäker självbild. Som ett resultat kan det bidra till 

sämre prestation (Thomson, 1997:57f). Beroende på återkopplingens utformning kan 

den således ha olika inverkan på individen. Därför är det väsentligt för denna studie att 

undersöka vilken sorts återkoppling som eleverna upplever sig ha fått under kursen 

svenska 1, och om den kan ha gynnat eller hämmat deras skrivutveckling.  

2.3.3 En likvärdig undervisning 
Flera studier, som har tagit utgångspunkt i den föregående läroplanen (Lpf94), visar att 

en likvärdig undervisning i praktiken inte alltid existerar. Exempelvis framhäver Ask 

(2005:60) i sin licentiatavhandling att ”det inte är likvärdiga kurser i svenska som 

genomförs på gymnasieskolan”. Exempelvis ses programtillhörighet som ”den starkaste 

faktorn som påverkar vilken svenskundervisning som bedrivs” (Ask 2005:60) och trots 

att det finns gemensamma kursplaner kan undervisningen skilja sig. Bergman (2007:333) 

hänvisar till ett högre och ett lägre svenskämne där eleverna på yrkesprogrammen är de 

som blir lidande, eftersom ämnesinnehållet ofta är förenklat och reducerat jämfört med 

dito för de studieförberedande programmen. Elever på olika program ges således olika 

förutsättningar till lärande.  

 Lärarens påstådda intentioner med sin undervisning är också en variabel 

som påverkar vilken återkoppling eleverna får. I en studie har tre lärare intervjuats om 

sina syften med sin undervisning (Bergman-Claeson 2003). Den första läraren, som 

undervisar i en fordonsklass, ”vill uppmuntra till skrivande och höja elevernas 

allmänbildning, men framför allt vill hon öka elevernas självförtroende” (Bergman-

Claeson 2003:34).  Uppmuntrandet sker ofta genom beröm till eleverna, vilket dock kan 

vara problematiskt eftersom det ”kan leda till förväntningar som inte infrias vid 

betygsättningen” (Bergman-Claeson 2003:99). Att lärare på yrkesförberedande program 

har detta som mål visar även en annan studie, där det framkommer i resultatet 

att ”mycket tid [läggs] åt att bygga upp förtroendefulla relationer med eleverna och att 

bygga upp deras självförtroende” (Korp 2006:263). Båda studierna visar därmed att 

lärarna på yrkesförberedande program ofta fokuserar på eleverna som individer framför 

hur de har presterat på sina uppgifter.  

Den andra läraren i Bergman-Claesons (2003) studie undervisar en samhällsklass 

och hen vill att eleverna ”ska kunna uttrycka sig, argumentera och våga utveckla en 

tankegång”, och att de ska utveckla skrivförmågan och skrivlusten ”inte enbart för 
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betygens skull utan för att skrivandet utvecklar personligheten” (Bergman-Claeson 

2003:35). Dock problematiseras lärarens tillvägagångssätt i studien.  

När […][läraren] gör korrigeringar i texten eller ger förslag till formuleringar 
finns det risk för att skribenten går miste om den inlärning som ligger i att 
anstränga sig för att finna egna lösningar på språkliga och innehållsliga problem. 
(Bergman-Claeson 2003:100) 

Dessutom placeras kommentarer i elevtexten, vilket ”aktualiserar frågan om vem som 

har det slutliga ansvaret för texten”, och det medför att återkopplingen inte helt speglar 

lärarens intentioner med undervisningen (Bergman-Claeson 2003:100).  

Den tredje läraren undervisar en naturklass, och hen fokuserar ytterligare på att 

hjälpa eleverna inför framtida studier (Bergman-Claeson 2003:35). Till skillnad från 

läraren för samhällsklassen, som ger kommenterar löpande i texten, ger läraren för 

naturklassen återkoppling i ett enskilt formulär, vilket framhävs vara mer fördelaktigt 

eftersom: 

[Läraren] åtar sig alltså inte uppgiften som den ständigt korrigerande 
normväktaren, utan återför ansvaret till skribenten. Frågor om rätt och fel  […] 
kommer därmed att underordnas frågan om texten fungerar bra eller dåligt. 
(Bergman-Claeson 2003:101) 

Istället för att enbart kommentera rätt och fel fokuserar läraren på textens funktion i 

situationen. Dessutom ger hen återkoppling ”som både utmanar och stödjer skribenten, 

som visar på alternativ och ger precist beröm och som ställer innehåll och avsikt i 

centrum och ger skribenten det fulla ansvaret för sin text”, vilket är ett arbetssätt som 

starkt förespråkas i studien (Bergman-Claeson 2003:101f).  

Samtliga studier som vi exemplifierat i detta avsnitt, visar att 

svenskundervisningen i praktiken kan skilja sig, och att elevens möjligheter att utveckla 

sin skrivkompetens skiljer sig beroende på om hen läser på ett yrkes- eller 

studieförberedande program. Dock riktar sig dessa studier till den föregående läroplanen 

(Lpf94), och vår studie tar istället utgångspunkt i den nuvarande läroplanen (Gy11). Vi 

försöker inte besvara frågan om eleverna upplever att undervisningen är likvärdig, utan 

studien undersöker istället om deras erfarenheter och uppfattningar av formativ 

återkoppling skiljer sig beroende på om de läser på ett yrkes- eller studieförberedande 

program. 

 

3 Metod och material 
Följande kapitel inleds med en presentation av studiens metodologiska ansats. Därefter 

följer en beskrivning av metoden som använts, hur urvalet har gått till och hur de etiska 
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aspekterna har tillgodosetts. Avslutningsvis beskrivs analysprocessen och därtill förs en 

metodkritik. 

3.1 En fenomenografisk ansats 
Inom den metodologiska ansatsen fenomenografi står individens uppfattningar om sin 

omvärld i fokus, och därför finns inget intresse av att klargöra hur något egentligen är 

(jfr. Kroksmark  2007:6; Larsson 1986:12f; Marton 1981:178). Eftersom denna studie 

undersöker elevers erfarenheter och uppfattningar om formativ återkoppling är en 

fenomenografisk ansats väl passande. Inom forskning kan olika frågor ställas om 

verkligheten, där åtskillnaden mellan frågorna kan handla om ”vad något är” kontra 

”vad något uppfattas vara”. Det brukar inom fenomenografin delas in i första 

ordningens perspektiv, d.v.s verklighetens hur och varför, kontra andra ordningens 

perspektiv, d.v.s. individens uppfattning av denna verklighet (Marton 1981:178; 

Larsson 1986:12; Starrin & Svensson 1994:11). Eftersom vi är intresserade av hur 

elever uppfattar den verklighet de befinner sig i, tar studien därmed utgångspunkt i den 

andra ordningens perspektiv. 

3.2 Intervjumetod  
Studien undersöker åtta elevers erfarenheter och uppfattningar av formativ återkoppling, 

och därför anser vi att kvalitativa intervjuer är väl passande som metod, eftersom syftet 

med dem är att ”försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller av att 

särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster” (Trost 2010:32). Intervjuerna 

genomfördes med en semistrukturerad karaktär, vilket innebär att det fanns centrala 

teman som vi önskade belysa, samtidigt som respondenten skulle vara fri att utveckla, 

inom ramarna för studien, adekvata sekundära teman (jfr. Alvesson 2011:16). Vår 

målsättning var att respondenten skulle känna sig trygg i situationen, och att hen skulle 

ges utrymme att tala relativt fritt, och därför valde vi enskilda intervjuer. Återkoppling 

tror vi kan vara ett känsligt ämne och därför ansåg vi det fördelaktigt att inte genomföra 

intervjuerna i grupp. Vid gruppintervjuer finns det risk att endast några få röster 

kommer till tals, vilket kan medföra att intressant information inte kommer fram (jfr. 

Trost:46).  

3.3 Urval 
Vi har gjort ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att flera strategiska val utgjort 

grundstommen för urvalet, och avgränsningarna medför därigenom en kriteriebaserad 

målgrupp (jfr. Dalen 2015: 63). Fördelen med strategiska val är att det skapar en 
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variation bland aktörerna eftersom det är variationen som är intressant (Trost 

2010:137ff). Bekvämlighetsurvalet grundas i att vi hörde av oss till lärare som är 

verksamma inom antingen yrkes- eller studieförberedande program på två större skolor i 

södra Sverige som vi har koppling till. Via lärarna kom vi i kontakt med elever som 

skulle kunna vara intresserade av att delta i studien. I vissa fall fick vi elevernas 

mailadresser av lärarna och i vissa fall besökte vi dem på deras lektioner för att fråga 

om det fanns någon som var intresserad av att bli intervjuad.  

Ytterligare ett kriterium som legat till grund för urvalet var att ha elever som läst 

svenska 1 föregående läsår. Därutöver ville vi ha elever från både yrkes- och 

studieförberedande program. För att få en spridning skulle de även i största möjliga mån 

komma från olika programinriktningar. Samtliga respondenter i studien läser årskurs 2 

på gymnasiet och har delats in i studie- och yrkesförberedande program. Namnen har 

fingerats och börjar på S om de läser på ett studieförberedande program och på Y om de 

läser på ett yrkesförberedande program, och visas i tabell 1: 

 

Tabell 1. Presentation av respondenter 

Studieförberedande  program Yrkesförberedande program 

Sofie – Teknikprogrammet Yngve – Byggprogrammet 

Samuel – Samhällsprogrammet Ylva – Hantverksprogrammet 

Simon – Samhällsprogrammet Yasmin – Hantverksprogrammet 

Sam – Ekonomiprogrammet Yvonne – Handelsprogrammet 

 

I urvalet försökte vi få en spridning, och valde därför medvetet elever från både 

vanligtvis mansdominerande och kvinnodominerande program, men även från program 

som är mer heterogena. Sam och Samuel går dock i samma klass, liksom Ylva och 

Yasmin. Yvonne har haft två lärare, en lärarvikarie under höstterminen, och en 

legitimerad lärare under vårterminen. 

3.4 Etiska aspekter  
I studien har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). Respondenterna har inför intervjun 

fått ett informations- och samtyckesbrev (bilaga A) som både de och deras 
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vårdnadshavare signerat. Brevet innehåller information om studiens syfte, och att deras 

medverkan är frivillig och att den kunnat avbrytas när som helst. För att respondenterna 

i studien ska hållas anonyma, har namnen fingerats. Slutligen har vi även informerat 

både respondenterna och deras vårdnadshavare om att den informationen som 

framkommer i intervjun inte kommer nyttjas till något annat ändamål utöver studien. 

3.5 Transkription och analysprocess 
Eftersom vi i denna studie är intresserade av innehållet i intervjuerna, valde vi att göra 

en bastranskription. Norrby (2014:99) menar att när innehållet är det centrala räcker det 

med en ”mycket grov transkription som dessutom i hög grad görs i enlighet med 

skriftspråkskonventionen”. Vårt resultat och analys är tvådelad. Det första avsnittet 

fokuserar på vad eleverna har för erfarenheter och uppfattningar av formativ 

återkoppling i sina textuppgifter. Det andra avsnittet fokuserar på skillnader mellan 

yrkes- och studieförberedande program. 

För att besvara första frågeställningen har vi gjort en innehållsanalys med en 

deduktiv ansats, eftersom vi letar ”efter tämligen bestämda förhållanden” (Watt Boolsen, 

2007:89). I vårt fall utgör Hatties (2012) tre frågor ”Vart är jag på väg?”, ”Var befinner 

jag mig” och ”Vart ska jag härnäst?” grundstommen för analysens teman. 

Transkriptionerna skrevs ut och kategoriserades med färg. Därefter klipptes delarna isär 

och placerades in i respektive tillhörande tema. För att klargöra vilken del som skulle 

tillhöra vilket tema har vi tagit inspiration från Denscombes (jfr. 2016:392) beskrivning 

av innehållsanalys, med tillhörande teman och nyckelord. Vi applicerade även 

underkategorier i syfte att tydliggöra temanas innehåll, vilket presenteras i tabell 2.  

 

Tabell 2–Teman, underkategorier och nyckelord för analysen 

Tema Underkategorier  Nyckelord 

Vart är jag på väg? Mål Kursmål 

Var befinner jag mig? Var?, När?, Hur?, Vad? Återkoppling 

Vart ska jag härnäst? Stöd Formativ återkoppling 

 

Den första frågan, vart är jag på väg? handlar om målen och hur de tydliggörs, och är 

därmed det första temat i analysen. Den andra frågan, var befinner jag mig? handlar om 

var eleven befinner sig i förhållande till målen. Här spelar återkopplingen en central roll. 



 

 11 

Vid analysen av materialet för detta tema har vi använt oss av Bergman-Claessons 

kategorisering i studien Tre lärare–tre världar. Lärarkommentarer till elevtexter i tre 

gymnasieklasser (2003). Hennes kategorier består av: Hur?, Var? och Vad? Hur sker 

återkopplingen (muntligt/skriftligt)? Var sker den (i textmariginalen/efter texten/i ett 

annat formulär)? Vad är det som kommenteras (innehåll/brister/förtjänster)? Dock har vi 

lagt till frågan När? eftersom vi anser den vara viktig i vår studie i och med att vi även 

efterfrågar när återkopplingen sker, under skrivprocessen, eller efter det att den färdiga 

texten är inlämnad. Om eleverna får återkoppling under skrivprocessen får de möjlighet 

att förbättra texten under skrivandets gång, istället för att de enbart får veta vad de bör 

göra annorlunda till nästa gång. Dessa fyra kategorier är väsentliga för vår studie 

eftersom de svarar på vilken typ av återkoppling som eleverna får. Hatties (2012) tredje 

fråga, tillika vårt sista tema, är vart ska jag härnäst?, och handlar om det stöd eleverna 

får av läraren för att utveckla sitt skrivande. Här är formativ återkoppling ett nyckelord 

eftersom det är återkoppling för lärande, där eleven ofta behöver stöd för att komma 

vidare i sin lärprocess. 

För att besvara den andra frågeställningen har vi gjort en innehållsanalys med en 

induktiv ansats, eftersom vi hade ”en mer öppen och teorilös syn på kodningen” (jfr. 

Watt Boolsen, 2007:89). Istället för utgå från givna teman, som i vår första del, utgick 

vi från vad empirin visade. Även här gjordes en tematisk indelning av materialet, i detta 

fall baserat på de skillnader vi upptäckte mellan de studie- och yrkesförberedande 

programmen. De olika temana är kombination kontra valfrihet inom muntlig 

återkoppling, lärarens sätt att stödja eleverna, betyg kontra matriser samt att tala om 

återkoppling. Eftersom både en deduktiv och en induktiv ansats har applicerats, gjorde 

vi följaktligen en s.k. mid-range coding (jfr. Urquhart 2013:39). Det innebär att vi, som 

tidigare nämnts, inledningsvis utgick från givna kategorier för att sedan studera 

materialet och upptäcka nya kategorier baserat på vad empirin visade.  

3.6 Metodkritik  
Till att börja med är vi två personer som har genomfört denna studie och vi valde att 

genomföra intervjuerna tillsammans. Detta skulle kunna ha medfört att respondenten 

upplevde att hen befann sig i ett underläge. Dock tror vi att det i vårt fall har varit till en 

fördel. Det kan ha bidragit till en mer grundad analys, eftersom olika nyanser kan ha 

uppfattats intressanta under intervjuerna. Inför varje intervjutillfälle försökte vi skapa en 

avslappnad miljö genom medvetna val i syfte att respondenten skulle känna sig bekväm, 

exempelvis fick hen välja platsen för intervjun. 
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Eftersom studien har en fenomenografisk ansats, har frågan om generaliserbarhet 

inte varit aktuell. Istället har vi varit intresserade av enskilda elevers upplevda 

erfarenheter och uppfattningar av formativ återkoppling. Däremot har vi varit 

intresserade av att kunna utläsa olika mönster som kunnat indikera på skillnader mellan 

eleverna, eller mellan de yrkes- och studieförberedande programmen. Vi vill dock 

poängtera att vi har varit medvetna om att studien endast bestått av åtta respondenter 

och därav endast fyra elever från yrkes- respektive studieförberedande program. Det är 

därför inte möjligt att eleverna skulle kunna representera hur verkligheten ser ut i 

dagens skolor, men det har inte heller varit vårt syfte.  

Vi genomförde en testintervju för att prova samspelet mellan oss som intervjuare. 

Trots detta märkte vi under transkribering och analys att följdfrågor som ibland kunde 

varit lämpliga inte ställdes, vilket påverkar resultatet i och med att svaren inte alltid 

varit så djuplodande. Därtill tenderade vissa av våra följdfrågor att bli ledande, vilket 

medförde att vi kan ha påverkat eleverna till att ge de svar vi förväntade oss att få. 

Tolkningen av analysen är alltid subjektiv, och det kan finnas risk att vi har hittat svar 

grundade på våra förväntningar. Dock redovisar vi våra belägg med citat, vilket visar på 

en transparens.  

 

4 Resultat 
Kapitlet inleds med elevernas erfarenheter och uppfattningar av formativ återkoppling 

(frågeställning 1). Därefter redovisar vi skillnader av elevernas upplevda erfarenheter 

beroende på om de läser yrkes- eller studieförberedande program (frågeställning 2).   

4.1 Elevernas erfarenheter av formativ återkoppling 
Avsnittet är indelat i de tre teman, tillika Hatties tre frågor, som vi presenterade i 

avsnittet Transkription och analysprocess (3.5).   

4.1.1 Vart är jag på väg? 
Elevernas erfarenheter av hur de delgivits kursmålen skiljer sig åt. Fyra elever upplever 

att de inte har fått tydliga mål för kursen. Sam och Samuel, som går i samma klass, 

vittnar båda om detta, eftersom målen endast behandlades i början av kursen. 

I början så säger de alltid att det här ska man kunna, men sen senare i kursen, så 
tycker jag att det blir lite av det. Man måste mer repetera vad man ska kunna för 
varje prov […] Jag tycker att de visar lite för lite vad man behöver kunna. 
(Samuel) 

Hon tog en hel lektion till den [läroplanen] och då blev det lite tröttsamt. Det var 
svårt att ta in allt och verkligen komma ihåg allt, så det tyckte jag var rätt dåligt 
faktiskt. (Sam)  
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Både Samuel och Sam menar att de inte uppskattade tillvägagångssättet som läraren 

använde för att upplysa klassen om målen. Samuel hade önskat att dem istället skulle 

repeteras fortlöpande under kursens gång, vilket även Sam kan tänkas mena med sitt 

uttalande eftersom han hade svårt att komma ihåg allt. Simon, som går i en annan klass, 

berättar att hans lärare inför varje nytt område informerade om kursmålen och 

betygskriterierna, och att läraren dessutom varierade presentationen av dem.  

Det kan variera hur läraren visar kunskapskrav och vad som behöver göras. 
Ibland går han igenom centralt innehåll och sen får man eget ansvar om man vill 
fördjupa sig och läsa själv. Ibland har det varit att han läser kunskapskraven om 
det inte är så många. […] Jag tror det mest effektiva är nog ändå att han går 
igenom centralt innehåll och sen får man eget ansvar. (Simon) 

Simon verkar därmed förhållandevis nöjd med lärarens upplägg, och han anser att det är 

som mest effektivt när läraren varierar tillvägagångssättet. Även Yasmin är av 

uppfattningen att hennes lärare inför varje nytt område visade och hade genomgång av 

både målen och betygskriterierna för uppgiften.  

Alltid innan vi började på ett nytt område så hade hon nästan en hel lektion, 
eller en timme iallafall, som hon gick igenom exakt vad man behövde kunna för 
att nå det betyget man ville. Så jag tyckte hon var väldigt duktig på det. Man 
kunde gå in i [Google] classroom och kolla under tiden man jobbade, exakt vad 
man behövde ha med för ett högre betyg. Så det var väldigt lättillgängligt. Det 
var bara att gå in och kolla så stod det väldigt tydligt. Det står att man måste 
skriva nyanserat och så där, men hon hade skrivit eget under – att du måste ha 
med det här om du ska få det betyget. (Yasmin) 

Att Yasmin återkommande fick information om kursmålen är med andra ord något som 

hon värdesätter. Hon tycker dessutom att det var bra att läraren omformulerade 

betygskriterierna inför varje uppgift, och anpassade språket för att det skulle bli lättare 

för eleverna att förstå vad som menades med exempelvis 

adverbet ”nyanserat”. ”Nyanserat kan ju betyda lite vad som helst” (Yasmin). Hon visar 

också att hon uppskattar digitala lärplattformar, eftersom det skapar en tillgänglighet. 

Ylva som går i samma klass har emellertid inte alls samma erfarenheter som Yasmin, 

och Ylva tror sig minnas att hon endast har fått information om målen i början av 

kursen: ”Hon [läraren] visade upp [målen] på storbild, men det var nog mest över hela 

[kursen] tror jag”. Ylvas utsaga skiljer sig således från Yasmins, och visar därmed att 

elever som går i samma klass inte nödvändigtvis har samma erfarenheter. Yngves 

upplevda erfarenheter liknar Yasmins och Simons, och han värdesätter repetitionerna av 

kursmålen. 

Det var hon tydlig med. Det visade hon flera gånger och pratade om det ofta. 
Hon verkligen pushade eleverna till att försöka nå högre [betyg]. […] Skulle vi 
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ha en uppgift om till exempel en insändare så gick hon igenom vad vi ska göra 
för att nå dit och nå dit. […] Hon var rätt tydlig, så det var rätt enkelt att förstå. 
(Yngve) 

Yngve har därmed också positiva erfarenheter av hur hans lärare arbetade med att 

presentera kursmålen.  

Sofie upplevde att hennes lärare var noga med att beskriva kraven, men endast i 

form av uppgiftsinstruktioner och syftet med uppgiften. Läraren synliggjorde aldrig 

målen, och Sofie menar att ”hon tog aldrig upp direkt vad det stod i kursmålen. I så fall 

var det när vi väl hade gjort uppgiften”. Detta upplevde Sofie som frustrerande, 

eftersom hon berättar att hon hade svårt att veta vad som krävdes av henne för att nå ett 

visst betyg. Yvonne är den elev som haft den mest ojämna kursen. Under höstterminen 

hade hon en lärarvikarie, och under vårterminen hade hon en legitimerad lärare. Under 

höstterminen synliggjordes inte målen för kursen och Yvonne menar att undervisningen 

under terminen i allmänhet var stökig:  

Jag tror inte riktigt att han hade koll på lektionen, och vad han skulle göra på 
lektionerna. Det var hoppigt. Vi började med det som vi egentligen skulle ha 
slutat med. (Yvonne)  

När klassen fick den andra läraren menar dock Yvonne att det skedde en förbättring och 

att de inför varje uppgift fick en tydligare beskrivning av målen och vad som krävdes av 

dem.  

Sammanfattningsvis går det att urskilja två grupper trots att resultatet i sig är 

förhållandevis spretigt: Dels de som upplever att de enbart informerades om målen i 

början av kursen, och dels de som upplever att de fortlöpande delgivits 

uppgiftsspecifika mål och betygskriterier. De som enbart fått informationen i början av 

kursen upplever att de gärna hade velat ha repetition oftare. De som fortlöpande har fått 

information är nöjda med synliggörandet av kursmålen. 

4.1.2 Var befinner jag mig? 
Beträffande frågorna när och hur eleverna fick återkoppling, får vi skilda svar. Under 

skrivandet kunde alla få muntlig återkoppling av sina respektive lärare. Dock var de 

själva tvungna att söka denna hjälp. Exempelvis vittnar både Yvonne, Yasmin, Sofie 

och Simon om detta: 

Man kunde alltid fråga henne – om jag sa kan du läsa igenom min text, och säga 
vad jag kan göra bättre, så gjorde hon alltid det. Eftersom jag frågade om jag 
ville ha hjälp under tiden så fick jag det. (Yvonne) 
På lektionerna var hon ju alltid tillgänglig. Man kunde alltid fråga om hjälp, om 
man hade frågor. Hon kunde ge råd. Hon läste igenom [och berättade] om hon 
tyckte att det var något mer som behövde tilläggas. (Yasmin)  
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Om man inte frågade om hjälp så fick man inte den hjälpen heller. Och ja, i min 
klass är det väldigt många som är otroligt blyga. (Sofie) 
Han fanns alltid till hands men om man behövde hjälp så fick man fråga. Det 
var inte så att han kom fram för det kanske inte är alla som vill det. (Simon) 

Främst bad eleverna läraren att läsa igenom texterna för att få tips på hur de skulle 

kunna gå vidare i skrivandet och utveckla sina texter. Därtill berättar samtliga elever att 

de har fått muntlig återkoppling efter inlämning av en textuppgift. Ylva berättar dock i 

sin intervju att hon upplevde att hennes lärare ofta var stressad och att 

klassrumssituationen ofta var stökig, vilket ledde till att den muntliga återkopplingen 

ibland uteblev.  

Det var inte jättemycket hjälp på vägen man fick, utan det var mer att, om man 
lämnade in i tid så var det bra. Men det blev ju alltid försenat,  eftersom vi inte 
fick någonting gjort på lektionerna så fick vi alltid skjuta upp inlämningsdatum. 
Då blev hon [läraren] stressad, så då hann hon inte med någon återkoppling 
heller. (Ylva) 

Citatet visar att Ylva upplever att hon blir lidande p.g.a. lärarens tidsbrist. Hon upplevde 

därutöver att hon endast vid ett tillfälle fick skriftlig återkoppling på en textuppgift. Den 

återkoppling som då gavs gällde ett grupparbete och var därmed inte personlig, utan 

riktad till hela gruppen. Ylvas erfarenheter skiljer sig från klasskamraten Yasmins, som 

efter varje inlämnad textuppgift fick skriftlig återkoppling. Ylvas erfarenheter skiljer sig 

också från övriga elevers, som alla i sina intervjuer beskriver att de fått skriftlig 

återkoppling efter inlämnad text. 

Elevernas erfarenheter av var de har fått återkopplingen skiljer sig, men sex av 

åtta elever har ofta fått kommentarer i texten och i textmarginalen. Undantaget är Sam 

och Samuel, som vanligtvis fick kommentarer i ett enskilt dokument. Yvonne å sin sida 

framhäver i sin intervju att hon under höstterminen överöstes av lärarvikariens 

kommentarer i hennes text. 

Det kändes nästan som att han skrev min text och även om min mening inte var 
fel så kommenterade han: så här kan du skriva. (Yvonne)  

Detta medförde att Yvonne upplevde att hon inte längre ägde texten. Kommentarerna 

blev så många och lärarvikarien rättade meningar som enligt Yvonne inte var fel. En 

annan elev som också fick många kommentarer i sin text är Simon, men han har 

positiva erfarenheter av dessa. Han uppskattade även sammanfattande kommentarer 

efter texten, och han menar att de är viktiga eftersom då framkommer både ”vad som är 

bra med texten så man kan jobba vidare med sådana bitar, men också vad som behöver 

förbättras” (Simon). Kombinationen av kommentarer i texten och/eller textmarginalen 

tillsammans med en sammanfattande kommentar längst ner i texten är också något som 
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Yngve, Yasmin och Sofie har erfarenhet av. Yngve menar att läraren ”stryker under det 

med en annan färg i texten och så kommenterar hon det, och längst ner skriver hon 

kommentar till hela texten. Exempelvis om det var bra helhet, men du måste ändra på 

nått där”. Han berättade också att han tyckte om arbetssättet, eftersom det var enkelt att 

förstå vad läraren syftade på i texten.  

Beträffande vad eleverna har fått återkoppling på, finns även här skillnader, men 

även likheter. Sex av åtta elever berättar att de ofta fick återkoppling på sina styrkor. Sju 

av åtta elever menar att de även fick kommentarer på sina svagheter, och att dessa 

kunde beröra textens innehåll, syntax och/eller grammatik. Dock upplevde ingen att det 

fanns ett bristfokus, med undantag för Samuel och delvis Yvonne. Hon berättar att 

lärarvikarien som undervisade i hennes klass under höstterminen endast kommenterade 

sådant som behövde förbättras eller ändras. ”Det var inga kommentarer om vad som var 

bra, utan det var bara om sådant som man skulle ändra” (Yvonne). Samuel menar 

istället att bristerna har fokus eftersom ”det blir ju lite jobbigt om de ska skriva alla bra 

grejer också”. Dock lägger han ingen värdering vid bristfokuset utan det är närmast ett 

konstaterande. Istället nämner han att det är:  

Skönt att få återkoppling för då vet man [hur det gick]. Det är kanske om man 
har känt att det gått dåligt, då kanske man är lite nervös. Annars känner jag mest 
bara att det är roligt att få se hur det gick. (Samuel)  

Att Samuels lärare har ett bristfokus är dock inte något som Sam i samma klass 

upplever, utan han är av en annan uppfattning. Han menar att läraren alltid började med 

den positiva återkopplingen, för att sedan kommentera förbättringsmöjligheter. 

Hon ville verkligen få upp det positiva. Hon försöker lyfta upp, inte som vissa 
lärare som bara kan ta det negativa. [---] Hon sa det positiva först, och sedan tog 
hon det som du hade kunnat göra lite bättre, och för att du ska kunna göra bättre 
måste du göra det här. (Sam) 

Härmed syns återigen att elevernas uppfattningar kan skilja sig, trots att de under kursen 

har haft samma lärare.  

Sammanfattningsvis har sju av åtta elever fått skriftlig återkoppling mer än en 

gång efter det att en text har lämnats in. Dessutom har alla fått möjlighet till muntlig 

direkt återkoppling under skrivprocessen, men vanligtvis har det krävts att de själva 

söker den. Kommentarer om styrkor har getts i stor utsträckning till sex av åtta elever, 

och sju av åtta har fått kommentarer på svagheter och utvecklingsmöjligheter. Sex av 

åtta elever berättar att de vanligtvis fått skriftlig återkoppling i texten och/eller i 

textmarginalen, och fyra av dem har även fått ett sammanfattande omdöme. Dock har 

två elever främst fått återkoppling i ett enskilt formulär. 
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4.1.3 Vart ska jag härnäst? 
Alla elever har fått återkoppling på sina styrkor och svagheter. Dock upplever Yvonne, 

Ylva, Samuel och Sofie att de inte alltid haft nytta av återkopplingen, eftersom de inte 

har förstått hur de ska gå vidare i sin skrivprocess. Både Yvonne och Ylva ifrågasätter 

sin respektive lärares kompetens. Yvonne säger att lärarvikarien ”inte alls kändes som 

en lärare” och Ylva berättar att läraren ”inte riktigt kunde sin sak kändes det som”. 

Bristande kompetens kan enligt Ylva och Yvonne således ses som en anledning att de 

inte fått det stöd som de behöver. Att återkopplingen inte har varit nyttig för eleverna 

kan också bero på andra anledningar och Samuel, Sofie och Ylva berättar: 

Hon [läraren] brukar säga att hon tror att jag kan komma upp på ett högre betyg 
men hur? Hon måste ju säga hur jag ska göra det. (Samuel)  
Det hade hjälpt mig mycket mer om man tidigare hade fått mycket tydligare 
beskrivningar med exakt vad man ska ha med och hur man ska ha med det. 
(Sofie) 
Då [när vi fick återkoppling] gick hon ut och pratade om vad vi hade gjort 
hittills under kursen. Men det var inte utförligt, utan det var lite enkelt: ‘Det här 
kan du tänka på’. […] Det kändes inte som att hon hade läst igenom ens egen 
text utan att det var mer: ‘det här bör ni tänka på som klass’. […] Så jag visste ju 
inte alls vart jag låg till typ. (Ylva) 

Dessa tre utsagor visar att Samuel, Sofie och Ylva saknar ett tydligt svar på hur de ska 

gå vidare för att kunna utveckla sin skrivförmåga och nå kursmålen. Ylva upplever att 

hon främst fått kommentarer på textens styrkor. Det som hon saknar är en tydlig 

återkoppling som ger henne svar på vad hon behöver utveckla, och hon menar att den 

återkoppling som hon fick inte alls var lärorik. Hennes utsaga överensstämmer med 

Sofie och Samuels, som båda efterfrågar mer konkreta råd på hur de skulle kunna 

utveckla sitt skrivande.  Dessutom tycker Ylva att hennes lärare var ”väldigt flummig, 

eller väldigt speciell. Ställde man en fråga till henne så kunde hon ställa frågor tillbaka, 

och hon kom inte med så bra svar på ens frågor.” Det stöd hon fick av sin lärare för att 

kunna utvecklas var alltså något som Ylva inte uppskattade. 

Både Simon, Yasmin och Yngve berättar att återkoppling som medför att de 

själva får analysera hur de ska förbättra sina texter, kan vara till fördel:  

De gav ju, och speciellt då vi fick jobba med texten igen efter de här 
kommentarerna för då fick man verkligen sätta sig ner och tänka på vad de här 
kommentarerna betydde och sen försöka få in dem i texten. (Simon)  
Ibland kunde hon bara markera och skriva i att, ‘här är det något du behöver 
tänka på, eller här har du missat någonting’. Men det var väl för att man skulle 
få en liten tankeställare och om man inte förstod så fick man ju hjälp också. Det 
var ett bra sätt för då tänkte man efter och kunde undra vad det var jag hade 
missat här, och så gick man tillbaka lite och kollade. (Yasmin)  



 

 18 

Hon gav pikar, inte svar utan pikar, så man fick ju tänka ut svaret själv […]så 
man fick sig en funderare. (Yngve) 

Att Simon, Yasmin och Yngve upplevde denna sortens återkoppling som värdefull, kan 

bero på att de gavs tid till att bearbeta sina texter utifrån de kommentarer som de fick av 

läraren. Till skillnad från Samuel, Ylva och Sofie värdesätter de utmaning framför 

tydlighet. Dock uttrycker Yngve att det krävdes ett större egenansvar om han önskade 

fler tips på vad han konkret behövde öva på till nästa tillfälle. Han fick alltså själv 

aktivt söka stöd från läraren. Han menar att läraren endast gav konkreta råd ”om de 

behövde eller om någon frågade”. Vilka Yngve syftar på med de som behövde är dock 

oklart. Om han syftar på elever som har svårt att klara gränsen för godkänt, eller om det 

är de elever som läraren ansåg behövde det, framkommer inte. 

Några av eleverna som berättar att det fått tydligt stöd av sina respektive lärare är 

Sam, Yasmin och Simon. Sam menar att han ofta fick konkreta tips på hur han skulle 

arbeta vidare. Även Yasmin vittnar om att läraren ”under tiden pratade om hur man 

kunde förbättra sig, självklart”, men hon menar samtidigt att läraren ofta påpekade 

mycket styrkor i texten. Därtill berättar Simon att han hade nytta av återkopplingen han 

fick av sin lärare. Exempelvis nämner han att läraren kunde förklara för honom vad han 

behövde arbeta med till nästa gång för att uppfylla kriterier som han möjligtvis var lite 

svagare på, eller som han inte hade uppfyllt tillräckligt. Han berättar att läraren 

exempelvis kunde säga: 

‘Det kommer en uppgift här nu framöver där vi kommer att jobba med detta, 
och den borde du fokusera lite extra på eftersom du behöver uppnå det här 
målet’. Då får du att det är den här biten i den här uppgiften som du ska jobba 
med för att uppnå det här kunskapskravet. Allt sånt tycker jag väldigt bra om, 
för att då vet du liksom att det här behöver jag jobba med och då kan du 
fokusera mer på den biten, istället för att försöka lista ut sånt här själv, för det är 
inte alltid så enkelt. (Simon)  

Det som Simon beskriver att hans lärare gör är också något som han själv värdesätter, 

och som han anser fördelaktigt. Han poängterar vikten av att få formativ återkoppling, 

och han menar att kommunikationen är viktig för att utveckling ska kunna ske.  

Att få återkoppling på texter så att du hela tiden kan förbättra dig i nästa text. 
Det tror jag är det som leder till utveckling. Mycket kommunikation mellan 
läraren och eleven tror jag oavsett vad. Hela tiden ha den kommunikationen så 
att man vet att här ligger jag och dit ska jag och så här gör jag för att komma dit. 
Tydligt. […] Det är där man lägger grunden till vad man behöver förbättra sen, 
och om man inte får de här kommentarerna och muntliga snacken så tror jag inte 
att utvecklingskurvan kommer gå lika fort. (Simon) 
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Simon påvisar därmed att även han som elev är av uppfattningen att formativ 

återkoppling, kommunikation mellan lärare och elev samt stöd är viktiga nyckelord för 

en gynnsam utvecklingskurva. 

Sammanfattningsvis går det att urskilja två grupper i resultatet: Dels de som 

anser sig ha fått det stöd som de behöver av läraren för att kunna utveckla sitt skrivande, 

och dels de som anser att de inte har fått det stöd de behöver. Anledningarna till att 

eleverna har negativa erfarenheter skiftar, men en gemensam nämnare är att de upplever 

att återkopplingen inte tydliggjort vad de behöver arbeta med för att kunna utveckla sitt 

skrivande.  

4.2 Skillnader mellan yrkes- och studieförberedande program 
I föregående avsnitt diskuterades likheter och skillnader mellan eleverna. I detta avsnitt 

fokuserar vi istället på hur återkopplingen kan skilja sig mellan yrkes- och 

studieförberedande program.  

4.2.1 Kombination kontra valfrihet inom muntlig återkoppling 
En skillnad som upptäcktes i ett tidigt skede är valfriheten till muntlig återkoppling. 

Alla eleverna inom de studieförberedande programmen berättar i sina intervjuer att de 

ofta fick en kombination av skriftlig och muntlig återkoppling med läraren utanför 

klassrummet.  

Mestadels gav hon ju både muntligt och skriftligt (Sofie) 
Jag kommer ihåg att, det var iallafall minst 5–6 gånger under en termin som vi 
fick gå ut med henne och prata. Det tyckte jag var jättebra. Varje liten inlämning. 
Vad gjorde du bra där. Vad kan du förbättra? (Sam) 
Hon tog ut oss och snackade och försökte säga vad vi skulle göra bättre. 
(Samuel) 
Både de här [kommentarerna] i texten och face to face. (Simon) 

Den muntliga återkopplingen fungerade som ett stöd för att förklara den skriftliga 

återkopplingen, troligtvis för att klargöra eventuella frågetecken som antingen läraren 

eller eleven kunde tänkas ha.  

Eleverna på yrkesförberedande program hade istället en större valfrihet till 

muntlig återkoppling, vilket bl.a. Yasmin berättar om: ”Hon frågade alltid om man ville 

ha det muntligt. Man fick chansen om man ville” (Yasmin). Yngve å sin sida menar att 

den muntliga återkopplingen ofta gavs i klassrummet framför kamraterna, men att de 

elever som ville, kunde få det enskilt i korridoren. ”Vissa bryr sig och vill inte synas 

eller höras, så dem tog hon ju ut” (Yngve). Yvonne nämner däremot att hon antingen 
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fick muntlig eller skriftlig återkoppling, och Ylva säger att hon aldrig fick skriftlig 

individuell återkoppling, utan enbart muntlig. 

4.2.2 Lärarens sätt att stödja eleverna  
En annan skillnad som framkommit är hur eleverna upplever det stöd som de anser sig 

ha fått av sina lärare. Bland de yrkesförberedande eleverna finns en mer uttalad 

uppfattning om att lärarna uppmuntrade dem till att lyckas. Både Yvonne, Yngve och 

Yasmin berättar om detta:  

Man märkte verkligen på henne [läraren] att hon ville hjälpa till (Yvonne). 
Det var nästan så att hon ville mer än vad jag ville liksom. […] Jag nöjde mig 
med ett C men hon föreslog att jag skulle göra de här sakerna så får jag ännu 
högre betyg, och det känns väl bra för då har jag ändå valet. Vill du ha högre 
betyg får du ju chansen av henne (Yngve).  
Även fast om man hade svårt att kanske få godkänt, så var hon väldigt peppade 
och ville att man skulle klara sig. Och även om man kanske låg på ett sämre 
betyg än vad man ville, så var hon också likadan. Hon ville hela tiden att man 
skulle prestera bra. Hon var väldigt trevlig, allmänt (Yasmin). 

Alla tre vittnar med andra ord om att lärarna verkligen ville att de skulle uppnå 

framgång i sitt skrivande. Eleverna på de studieförberedande programmen berättar 

också att de upplever att de har fått stöd från sina lärare, men framhäver inte explicit att 

läraren haft samma uppmuntrande inlevelse som de yrkesförberedande eleverna gör. De 

studieförberedande eleverna ställer sig mer neutrala i sina berättelser och framhåller en 

mer saklig återkoppling, speciellt Sam och Simon.  

Det var väl de som va speciellt med läraren. Det kändes inte mycket när hon 
återkopplade. Med andra lärare så kan det antingen kännas positivt eller negativt. 
Men med […][svenskläraren] spelar det egentligen ingen roll, om det var en 
dålig eller bra uppgift. Man såg ändå bara framåt, vad jag kunde göra bättre. Det 
tyckte jag var bra. (Sam) 
Det var det aldrig personliga kommentar utan bara utefter vad du skrev för text 
och samma förutsättningar för alla. (Simon)   

Sam och Simon verkar nöjda med att deras respektive lärare har haft ett sakligt 

förhållningssätt. Däremot beskriver Sofie att hon emellanåt upplevde återkopplingen 

som jobbig, trots att den nödvändigtvis inte behövde vara personlig.  

Ibland så var det väldigt generellt hon pratade och ibland så gick hon verkligen 
ner i detalj och nästan sågade i allt man hade skrivit, och då tog man ju åt sig lite, 
eller ja, en del. På de större uppsatserna så gick hon ner i detalj och sa ‘det här 
är helt irrelevant. Det är bara dumt att du har med det’. (Sofie) 

Den återkoppling hon har fått kan ha varit saklig men Sofie uppfattade att hennes lärare 

kunde vara kritisk, vilket troligen medfört att hon ibland tog det personligt.  
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4.2.3 Betyg kontra matriser 
En annan skillnad som uppmärksammades i analysprocessen är elevernas erfarenheter 

av betygsättning på sina textuppgifter. Tre av fyra elever på yrkesförberedande program 

framhäver att de vanligtvis fick betyg på sina texter, ibland tydligt utskrivet, och i vissa 

fall som muntlig besked. Yvonne uttrycker inte explicit att hon fick betyg på uppgifter, 

men hon nämner att vid den muntliga återkopplingen gjorde den legitimerade läraren en 

motivering: ”Om det var något som sänkte betyget så sa hon anledningen till varför”. 

Yvonnes uttalande kan därmed tolkas som att hon fick betyg på texterna. Yngve 

upplever att han oftast fick betyg på texterna, och han säger att läraren ”inte skrev 

betyget rakt ut, men om man frågade så sa hon ju på ett ungefär”.  Yasmin å sin sida 

berättar att läraren alltid betygsatte inlämningarna. Hon är också den enda på 

yrkesförberedande program som berättar att läraren använde sig av bedömningsmatriser.  

Hon använde sig utav betygskriterierna, som man fick i ett dokument. Där hade 
hon fyllt i och det stod kommentarer under. Liksom en liten sammanfattning om 
varför hon hade kryssat i där och där. Efter varje inlämning så satte hon betyg 
på inlämningarna.  Så, man hade ju en aning hela tiden: Den här inlämningen 
fick det här betyget, så nu ligger väl jag ungefär här. (Yasmin) 

Läraren använde alltså en kombination av bedömnigsmatriser och betygsättning, vilket 

ingen av de andra eleverna, oberoende av programtillhörighet, uttrycker att de har 

erfarenhet av. Yasmins klasskompis Ylva kan möjligtvis ha samma erfarenhet, men det 

är inget som framkommer i intervjun med henne. Hon berättar istället att hon först efter 

avslutat kurs fick information om vilket betyg hon fick: ”Jag fick A som slutbetyg. Men 

det visste jag visste inte innan, utan det såg jag sen när jag loggade in och skulle se mina 

betyg när kursen var avslutad” (Ylva). Uttalandet visar att hon återigen upplever 

återkopplingen som bristfällig. 

Inom de studieförberedande programmen har tre av fyra elever erfarenheter av 

bedömningsmatriser vid återkopplingen. Genom dessa har eleverna fått information om 

var de befinner sig i förhållande till målen istället för att få betyg på sina inlämningar. 

Simon menar att han aldrig fick något betyg på sina texter. Han framhäver att ”genom 

kommentarerna, sammanfattningen och med hjälp av kunskapskraven så fick man väl 

dra en egen slutsats”. Även Sam nämner att han fick bedömningsmatriser och benämner 

återkopplingen som ett verktyg för att uppnå nästa steg: ”[hon] sa precis vad jag skulle 

göra för att nå en högre nivå”. Samuel, som går i samma klass som Sam, upplevde dock 

matrisen svårtydd, och att han såg den mer som en indikator på vilka kriterier han hade 

uppfyllt.  
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Sofie skiljer sig dock från de andra eleverna på de studieförberedande 

programmen, eftersom hon nämner att hon fick betyg på större inlämningsuppgifter.  

På större uppgifter så tog hon fyra veckor på sig att rätta och sen satte hon betyg. 
När vi frågade varför vi hade fått det här betyget så tog hon fram kursplanen och 
sa att ’det här har du fyllt i och jag lägger ihop alla dem. Du får alltså det här 
betyget ifrån det’. (Sofie)    

Sofie är emellertid något otydlig i sina utsagor eftersom hon vid ett annat tillfälle vid 

intervjun menar att hon aldrig fick ”tydliga bedömningar på vilket betyg man fick”. 

Detta anser vi kan tolkas på två olika sätt: 1. Hon fick aldrig explicit betyg på sina texter 

utan läraren visade genom matriser vad hon uppfyllde. 2. Att hon fick betyg på sina 

uppgifter men saknade motivering.  

4.2.4 Att tala om återkoppling   
Tre av eleverna på de studieförberedande programmen ger mer tydliga och detaljerade 

beskrivningar om den återkoppling de upplever sig ha fått. De talar i termer om att 

återkopplingen har varit anpassad efter deras svagheter, men även att den varit 

situationsanpassad. Sam ansåg att de kommentarer han fick var konkreta och till stor 

hjälp för hur han skulle arbeta vidare med skrivandet, och han menar att: ”I mitt fall var 

det grammatiska fel. Jag har haft svårt med svenskan sen ung ålder och det speglar 

verkligen av sig till min stavning och min grammatik.” Han berättar också att läraren 

gav honom extra stöd för att hjälpa honom i hans skrivprocess. Även Samuel menar att 

kommentarerna ofta handlade om grammatiska fel, men menar också att de kunde vara 

mer personliga, d.v.s. han fick kommentarer som: ”jag tyckte att du var duktig på att 

argumentera men tycker att du borde träna lite mer på att binda ihop texten”. Vidare 

menar Simon att den återkoppling han fick ofta var situationsanpassad efter uppgiftens 

karaktär. Simon berättar också att han fick kommentarer på vad han bör fokusera på till 

nästa uppgift för att öva på hans svagheter.  

Förbättra det här till nästa gång: det kan vara allt från stor bokstav, punkt till 
bisatsform. Ja allt möjligt i de här kommentarerna. Det är kommentarerna som 
vi jobbar mest med, och sen en sådan här sammanfattning då, det här är bra i din 
text, och du har en röd tråd och struktur. Det som ska förbättras är… (Simon) 

Simon vittnar med andra ord om att han har fått utförlig återkoppling, och att hans 

lärare anpassade den efter uppgiften, men att läraren även gav tydliga instruktioner på 

vad Simon behövde träna på.  

När tre av eleverna på de yrkesförberedande programmen berättar om den 

återkoppling de upplever sig ha fått får vi mer övergripande och enkla svar. Både 

Yvonne, Yngve och Ylva nämner att: 
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Hon sa. Det här var bra. Det här kan du göra bättre. (Yvonne) 
Hon skrev ’ändra på det här så blir det skitbra’. (Yngve)  
Det här kan du tänka på. (Ylva) 

Alla tre citaten är exempel på svepande kommentarer, och det finns en otydlighet i vad 

de fick för återkoppling. När vi försöker få dem att utveckla svaren har de svårt att sätta 

ord på vad det egentligen handlar om. Detta visar ett uttalande från Yngve och en dialog 

med Ylva exempel på:  

Ja asså om det var smågrejer eller så så stod det ju med, men om det var nått typ 
som verkligen, grammatik eller om det var handlingen eller om man kom ut ur 
texten på nått sätt. (Yngve) 
Ylva: Hon la mer, hon la mer typ såhär, hur ska jag … förklara. fortsätt prata så 
kommer jag på... 
Frida: Du nämnde ju att kommentarerna var ganska generella.  
Ylva: Mm, alltså, det var inte så mycket så här stavgrejer, utan typ. Det här 
saknas och rätta till det typ… och lite sånt.  

Kommentarerna visar att de har åsikter om vad de har fått för återkoppling, men att de 

har svårt att använda begrepp för att förklara vad de syftar på. Vi fick i större 

utsträckning stödja eleverna på de yrkesförberedande programmen i sina utsagor, som 

exempelvis Ylvas citat visar, medan eleverna på de studieförberedande programmen 

talade relativt fritt. 

4.2.5 Sammanfattning skillnader mellan yrkes- och 
studieförberedande program  
Sammanfattningsvis finns det ett antal skillnader mellan elevernas uppfattningar och 

upplevda erfarenheter av den återkoppling som de fått beroende på om de läser ett 

yrkes- eller studieförberedande program. Samtliga på de studieförberedande 

programmen upplever att de har fått kombinationen muntlig och skriftlig återkoppling, 

medan eleverna på de yrkesförberedande programmen anser att de antingen har fått 

muntlig eller skriftlig, eller skriftlig med möjlighet till kompletterande muntlig. En 

annan skillnad som uppmärksammas i analysen är lärarens sätt att stödja eleven. Alla på 

de yrkesförberedande programmen menar att de har fått uppmuntrande kommentarer. 

Eleverna på de studieförberedande programmen vittnar om att läraren har haft ett 

neutralt och sakligt förhållningssätt. Slutligen syns även en skillnad i hur de talar om 

den återkoppling som de har fått. Samtliga på de studieförberedande programmen kan 

på ett utförligare sätt beskriva den återkoppling som de fått, samt uppvisar ett bredare 

ordförråd jämfört med tre av de yrkesförberedande eleverna.  
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5 Diskussion  
Kapitlet är indelat i åtta avsnitt där de tre inledande diskuterar studiens första 

frågeställning, d.v.s. elevers erfarenheter och uppfattningar av formativ återkoppling. 

Avsnitt fyra, fem och sex behandlar studiens andra frågeställning, d.v.s. skillnader 

mellan yrkes- och studieförberedande program. Avsnitt sju belyser skillnader mellan 

olika elever i samma klasser, och i kapitlets sista avsnitt presenteras studiens slutsatser 

och förslag på vidare forskning.  

5.1 Otydliga mål och diffus återkoppling 
Samuel, Ylva och Sofie har upplevt svårigheter med att förstå hur de ska göra för att 

utveckla sitt skrivande, vilket kan bero på att lärarna endast vid enstaka tillfällen 

synliggjorde kursens mål och kriterier för dem. Det kan ha gjort att de upplevde målen 

som otydliga (jfr. Hattie & Timperley 2007). En annan orsak kan vara att 

återkopplingen som de anger sig ha fått under kursen ofta varit diffus och svår att förstå, 

vilket inte är ovanligt enligt Hattie och Timperley (2007). Möjligen har lärarna försökt 

utmana och stödja Samuel, Ylva och Sofie, vilket enligt forskning anses fördelaktigt (jfr. 

Hattie & Timperley 2007; Hattie 2012; Shute 2007) eftersom det bl.a. kan bidra till 

ökad självreglering (jfr. Hattie & Timperley 2007; Hattie 2012). Dock tror vi att lärarna 

inte nått hela vägen fram till dem, eftersom återkopplingen inte verkar ha varit förenlig 

med deras tidigare kunskaper. Det kan ha bidragit till att Samuel, Ylva och Sofie varken 

förstått eller kunnat tillgodogöra sig den (jfr Vygotskij 1978). Ylva upplever att läraren 

kom med motfrågor när hon ställde en fråga. I Sofie och Samuels fall handlar det istället 

om att de anser sig ha fått förslag på förbättringsmöjligheter, men som enligt dem inte 

svarar på frågan hur de ska göra för att ta sig vidare. Deras upplevda erfarenheter har 

likheter med eleverna i Wyszynska Johansson och Henning Loebs studie (2015), d.v.s. 

de upplever att de har fått allmänna kommentarer som inte svarar på frågan varför, 

vilket har bidragit till att de ställt sig frågande hur de ska gå vidare i sin skrivprocess. 

Kommentarerna som Sofie och Samuel anser sig ha fått går i stil med Hattie och 

Timperleys (2007) formulering gör mer eller prestera bättre. Om stödet och 

utmaningen hade varit anpassad efter Samuel, Sofie och Ylvas behov, och dessutom 

funnits inom den proximala utvecklingszonen, hade de förhoppningsvis inte upplevt 

samma svårigheter, och de hade istället kunnat använda återkopplingen som verktyg för 

att kunna gå vidare i sin skrivprocess (jfr. Vygotskij 1978).  

Utöver anpassat stöd och utmaning, behöver återkopplingen dessutom vara 

mängdmässigt hanterbar för mottagaren (jfr. Shute 2007; Straub 2000). Våra resultat 
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visar dock att Yvonne inte upplever denna anpassning, eftersom hon menar att hon 

överöstes med kommentarer i texten om vad som behövde ändras. Det bidrog till att hon 

kände att texten inte längre var hennes, och därmed aktualiseras Bergman-Claesons 

(2003) fråga om vem som äger texten. Denna bristfokusering har flera likheter med 

samhällslärarens arbetssätt i Bergman-Claessons (2003) studie, eftersom det i båda 

fallen ges många förslag på korrigeringar i texterna. En konsekvens därav kan vara att 

Yvonnes möjlighet till självreglering och förmåga att finna egna lösningar har gått 

förlorad (jfr. Bergman-Claeson 2003).  

Yvonnes upplevelser av kursen är blandade, eftersom den var ojämn på grund av 

lärarbyte. Hon är kritisk till lärarvikarien, vilket skulle kunna bero på omständigheterna, 

eller på att personkemin helt enkelt inte fungerade. Oavsett vad, kvarstår det faktum att 

Yvonne har dåliga erfarenheter av läraren och det påverkade hennes uppfattningar av 

undervisningen, vilket påvisar vikten av en god relation mellan lärare och elev.  

5.2 Tydliga mål och värdefull återkoppling 
Simon, Yngve och Yasmin vittnar om att de har upplevt återkopplingen som värdefull. 

Deras positiva erfarenheter kan ha grundats i att de blivit inkluderade i samtliga tre 

centrala frågor inom formativ återkoppling (jfr. Hattie 2012). Vår tolkning av utsagorna 

är att de under processens gång utmanats till både kritiskt tänkande och självreglering. 

Lärarens stöd och utmaning har troligen varit på en nivå där eleverna kunnat 

tillgodogöra sig den, d.v.s. inom den proximala utvecklingszonen, vilket 

förhoppningsvis har skapat möjligheter till skrivutveckling (jfr. Vygotskij 1978). 

Kommunikationen har i Simons fall utgjort en viktig del i skrivprocessen, och han 

upplever sig ha fått stöd som gett honom verktyg för att vidareutveckla sina texter. Det 

överensstämmer med Gamlem och Smiths (2013) syn att kommunikationen mellan 

lärare och elev är en framgångsfaktor för värdefull återkoppling. Simons uppfattning om 

att lärandet sker genom interaktion går dessutom i linje med det sociokulturella 

perspektivets syn på tillägnandet av kunskaper (jfr. Dysthe 2003).  

Sam och Samuel har erfarenhet av att få återkoppling i ett särskilt dokument, 

vilket Bergman-Claeson (2003) framhäver som fördelaktigt. Ansvaret för texten förblir 

hos skribenten, och läraren fungerar således inte som en korrigerande normväktare. 

Fokus hamnar inte på vad som är rätt eller fel, utan istället på textens funktion i 

situationen (jfr. Bergman-Claeson 2003). Dessutom anser Sam sig ha fått tydliga 

instruktioner och värdefull återkoppling, vilket också främjar lärandet (jfr. Hattie & 

Timperley 2007). 
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5.3 Förtjänster framför brister 
Studier har visat att det finns en bristfokusering i återkopplingen till elever, och att den 

främst innehåller kommentarer på vad som behöver förbättras. Denna studie visar 

emellertid annat, eftersom samtliga elever ofta har fått återkoppling på textens styrkor. 

Det endast är Samuel och Yvonne som upplever att det har funnits ett bristfokus. 

Bristtänkande kan påverka elevens självbild negativt om eleven tar kritiken personligt 

(jfr. Parmenius-Swärd 2008), men det är inget som Samuel och Yvonne har upplevt. En 

elev som inte uppfattade att återkopplingen hade ett bristfokus, men som ibland tog den 

personligt är Sofie. Hon upplevde att läraren bitvis vad väldigt kritisk och att 

återkopplingen ofta var diffus. Dessa två komponenter kan tillsammans enligt Thomson 

(1997) bidra till en negativ påverkan på elevens självbild tillika skrivutveckling, vilket 

kan ha varit fallet för Sofie.  

Trots att Samuel och Yvonne upplevde ett bristfokus och att Sofie emellanåt tog 

återkopplingen personligt, skiljer sig studiens resultat jämfört med både Samuelssons 

(2008), Kronholm-Cederbergs (2009) och Parmenius-Swärds (2008) studier. Samtidigt 

visar våra resultat att Ylva sällan fick kommentarer på svagheter och 

förbättringsmöjligheter, vilket hon saknade. Hon önskade kommentarer hur hon skulle 

kunna utveckla sin text, vilket går i linje med Hatties (2012) formulering att misstag 

skapar möjligheter. Det är viktigt att läraren korrigerar elevens misstag och ger det stöd 

eleven behöver, eftersom alla elever oberoende kunskapsnivå ska få möjlighet att 

utveckla sitt skrivande. Därför anser vi det viktigt att läraren balanserar återkopplingens 

fokus på textens brister och styrkor. Alla elever har rätt till att både få konstruktiv kritik 

och kommentarer på vad de gör bra för att stödjas och utmanas i sin skrivutveckling. 

Dessutom är det viktigt att läraren ser till individen och anpassar varje återkoppling 

efter elevens behov för att stödet ska fungera effektivt (jfr. Vygotskij 1978; Skolverket 

2011a). 

5.4 Uppmuntrande kontra sakligt förhållningssätt 
Elevernas utsagor skiljer sig även i lärarens sätt att stödja deras skrivutveckling. Tre av 

fyra på de studieförberedande programmen framhäver att sina respektive lärares 

förhållningssätt var neutralt och sakligt. Tre av fyra på de yrkesförberedande 

programmen upplever däremot att lärarna ofta var väldigt uppmuntrande i sitt sätt att 

stödja dem. Detta står i paritet med andra studier inom ämnet, i vilka lärarna vill skapa 

förtroendefulla relationer med eleverna genom att ge dem uppmuntrande stöd (jfr. Korp 

2006; Bergman-Claeson 2003). Sådana benägenheter synliggörs i Yngves utsaga 
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eftersom han uppfattade läraren vara mer motiverad att han skulle lyckas än vad han 

själv var. Även Yvonne och Yasmin har liknande uttalanden, eftersom de båda upplever 

att lärarna verkligen ville att de skulle lyckas. Uttalandena indikerar på att lärarna hade 

som intention att höja deras självförtroende, vilket går i linje med läraren i Bergman-

Claesons studie (2003) som undervisar yrkesförberedande elever.  

Vi ser således att eleverna i vår undersökning uppfattar att lärarna använder sig av 

olika strategier för att stödja deras skrivutveckling. Vi anser inte någon metod vara mer 

fördelaktig än den andra. Det vi vill poängtera är, som Straub (2000) framhäver, att inga 

generella principer kan appliceras på eleverna utan att återkopplingen behöver anpassas 

efter varje elevs behov. I vissa fall tror vi att en uppmuntrande ton kan vara att 

förespråka medan ett mer neutralt förhållningssätt i andra fall är mer fördelaktigt. Att 

försöka höja en elevs självförtroende kan vara det som för tillfället behövs för att få hen 

motiverad, under förutsättningen att eleven inte får falska förhoppningar om betyg som 

sedan inte införlivas (jfr. Bergman-Claeson 2003). Därför anser vi att beröm som kan 

bidra till en motiverad elev är adekvat om den har ett tydligt syfte och är specifik, och 

inte fokuserar på allmänna kompetenser (jfr. Thomson 1997) utan istället fungerar som 

stöd och utmaning för eleven (jfr. Vygotskij 1978).  

5.5 Bedömningens dilemma – betyg kontra matriser  
Tre av fyra elever på de studieförberedande programmen upplever att de har erfarenhet 

av bedömningsmatriser. Genom dessa anser de sig ha fått information om var de 

befinner sig i förhållande till målen samt vad de ska göra för att ta sig vidare i sin 

skrivprocess, vilket kan vara ett sätt för läraren att avstå från att ge ett helhetsbetyg som 

enligt Shute (2007) bör undvikas. Istället är det viktigt att styrkor och svagheter 

förmedlas (Shute 2007), och det upplever sju av åtta elever sig ha erfarenhet av. Dock 

uppger tre av fyra elever på de yrkesförberedande programmen att de även har fått betyg 

på sina texter. Vi tror att kombinationen av helhetsbetyg och förmedling av styrkor och 

svagheter medför en risk att eleven enbart fokuserar på textens betyg, och missar 

(medvetet eller omedvetet) kommentarerna som ger information hur hen ska ta sig 

vidare (jfr. Wyszynska Johansson & Henning Loeb 2015). Därmed kan möjligheten till 

lärande gå förlorad. Konsekvensen kan bli att eleven främst uppmärksammar var hen 

befinner sig i förhållande till målen, i detta fall betyget, utan att veta vad hen behöver 

göra för att utveckla sitt skrivande. Återkopplingen kan därmed bli otydlig (jfr. Gamlem 

& Smith 2013; Hattie 2012; Hattie & Timperley 2007). Därför anser vi att läraren bör 

undvika betygsättning (E–A) på enskilda texter, och istället ge återkoppling i form av 
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kommentarer som ger eleven både information om var hen befinner sig i förhållande till 

målen samt, med stöd av läraren, råd angående vad hen behöver göra för att ta sig vidare 

i sin skrivutveckling (jfr. Hattie 2012; Shute 2007; Vygotskij 1978). Vi tror att 

bedömningsmatriser är ett bra hjälpmedel, eftersom det kan vara ett sätt att göra 

återkopplingen konkret och tydlig för båda parter.  

5.6 Bedömningsmatriser främjar metalingvistisk medvetenhet 
För att eleverna ska förstå återkopplingen är det viktigt att de tillsammans med läraren 

utvecklar ett metaspråk för att kunna tala om sina texter (jfr. Myhill & Jones 200).  Vi 

tror att ett sätt att främja metalingvistiska diskussioner i klassrummet kan vara att 

inkludera bedömningsmatriser i både undervisning och återkoppling. Samuel, Sam och 

Simon anser att återkopplingen vanligtvis varit både muntlig och skriftlig och att den 

skriftliga enligt deras utsagor bl.a. bestått av bedömningsmatriser. Dessa kan ha 

fungerat som ett stöd för att förtydliga återkopplingen, samt på ett konkret sätt visat 

textens styrkor och svagheter. De använder dessutom i intervjuerna begrepp som tyder 

på en god metalingvistisk medvetenhet, som kan vara fördelaktigt eftersom ett 

gemensamt metaspråk kan skapa möjligheter för elever och lärare att tala om texten på 

ett sätt som båda förstår (jfr. Myhill & Jones 2007). Därför vill vi hävda att användandet 

av bedömningsmatriser i kombination med muntlig återkoppling kan vara fördelaktigt 

för att utveckla ett gemensamt metaspråk mellan lärare och elev, eftersom det är genom 

interaktionen som människan utvecklar tänkandet (jfr. Dysthe 2003). Om lärare och 

elever tillsammans utvecklar ett gemensamt språk att mötas på och tala om texter, är det 

möjligt att eleverna upplever återkopplingen som mer konkret, tydlig och hanterbar, 

d.v.s. inom deras proximala utvecklingszon (jfr. Vygotskij 1978). Att Samuel, trots att 

han har fått ifyllda bedömningsmatriser under kursen, uttrycker ett missnöje behöver 

dock inte betyda att han saknar en metalingvistisk medvetenhet. Anledningen till att han 

inte vet hur han ska förbättra sina texter kan istället bero på att återkopplingen inte 

korrelerat med hans tidigare kunskaper. Därför vill vi poängtera att ett utvecklat 

gemensamt metaspråk inte automatiskt betyder att återkopplingen återfinns inom 

elevernas proximala utvecklingszon. Det krävs också att läraren individanpassar stödet 

och tydliggör målen (jfr. Hattie & Timperley 2007), vilket Samuel upplever att han 

saknat.  

 På de yrkesförberedande programmen skiljer sig Yasmins utsaga jämfört med 

de tre andra elevernas, eftersom hon upplever sig ha erfarenhet av bedömningsmatriser 

och hon uppvisar dessutom en god metalingvistisk medvetenhet. De tre andra elevernas 
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beskrivningar av den återkoppling de upplever sig ha fått är svepande, och de har ibland 

svårt att använda begrepp som förklarar vad de syftar på. Vi tror orsaken till detta 

grundas i att de enligt utsago inte har erfarenheter av bedömningsmatriser, samt att den 

muntliga återkopplingen inte varit obligatorisk. Vi tror därmed att de inte fått samma 

möjlighet att utveckla ett gemensamt metaspråk för att kunna tala om texter (jfr. Myhill 

& Jones 2007).   

Avslutningsvis vill vi emellertid återigen framhålla att vi utgår från en 

fenomenografisk ansats ur den andra ordningens perspektiv (Marton 1981:178; Larsson 

1986:12; Starrin & Svensson 1994:11) och därför har vi endast utgått från elevernas 

upplevda erfarenheter och uppfattningar. Vi kan därför inte svara på hur verkligheten 

ser ut. Dock är elevernas upplevelser inte att förringa, och vi anser att deras erfarenheter 

är värdefulla för att kunna utveckla arbetssätt som gynnar deras skrivutveckling.   

5.7 Skillnader mellan elever i samma klass  
I vår studie har det framkommit att elevernas upplevelser av återkopplingen skiljer sig 

beroende på om de läser ett yrkes- eller studieförberedande program, men vi vill också 

poängtera att det även finns skillnader mellan elever som går i samma klass. 

Exempelvis har Ylva och Yasmin helt skilda erfarenheter och uppfattningar av den 

återkoppling som de upplever sig ha fått inom svenska 1. Vår tolkning är att Yasmin 

jämfört med Ylva, tydligare varit delaktig i de tre frågorna inom formativ återkoppling 

(jfr. Hattie 2012). Yasmin anser sig ha fått information om mål och kriterier, var hon 

befinner sig i förhållande till målen och vad som krävs av henne för att ta sig vidare i 

sin skrivprocess. Ylvas delaktighet i dessa tre frågor tror vi är mer bristfälliga. Dock är 

det svårt avgöra varför hon inte varit delaktig i lika stor utsträckning. Om hon haft stor 

frånvaro, om hon missat inlämningar eller om läraren har behandlat dem olika, går inte 

att svara på. Dock kvarstår det faktum att Ylvas behov av stöd för att komma vidare inte 

tillgodosetts, vilket troligen bidragit till hennes negativa upplevelser av kursen. Även 

Sam och Samuels erfarenheter skiljer sig, men inte i samma utsträckning som Yasmin 

och Ylvas. Vi tror att Sam, med utgångspunkt i hans uttalanden, kan ha fått en tydlig 

individanpassad återkoppling som möjligen korrelerat med hans tidigare kunskaper (jfr. 

Vygotskij 1978), vilket kan ha medfört att han har fått bra verktyg att arbeta med. Detta 

har troligtvis inte Samuel fått i samma utsträckning, vilket i kombination med diffusa 

mål kan ha medfört att han inte har fått den förståelse han behöver för att gå vidare i sin 

skrivprocess (Hattie & Timperley 2007). 
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5.8 Slutsats och vidare forskning 
Vår studie visar att eleverna, utifrån sina utsagor, efterfrågar samma saker som 

styrdokumenten poängterar att lärarna ska tydliggöra för dem, d.v.s. att läraren 

regelbundet både tydliggör målen, vad som krävs för att nå dem, samt belyser styrkor 

och förbättringsmöjligheter. Vi vill därför framhäva vikten av att inkludera eleverna i 

den formativa återkopplingens samtliga tre delar. Dessutom behöver den vara tydlig och 

utmanande utifrån varje individs enskilda behov och förutsättningar. Om någon del 

missas finns det risk att läraren tappar eleven på vägen, vilket kan bidra till att 

lärandetillfällen går förlorade. 

 I vår studie har vi sett att bedömningsmatriser kan vara fördelaktigt att arbeta 

med inom formativ återkoppling, eftersom det möjliggör utvecklandet av en 

metalingvistisk medvetenhet som bidrar till att eleverna kan uppleva återkopplingen 

som med konkret, tydlig och hanterbar. Därför ser vi ett behov av att närmare undersöka 

hur användandet av bedömningsmatriser påverkar utvecklandet av ett gemensamt 

metaspråk. Därtill har vi också sett att det kan skilja sig mellan elever som går i samma 

klass. Vi anser att det skulle vara intressant att göra en studie som tydligare inriktar sig 

på att jämföra formativ återkoppling mellan elever i samma klass. Vad finns det för 

anledningar till att erfarenheterna och uppfattningarna kan skilja sig? För sådana 

undersökningar anser vi det lämpligt att göra en metodtriangulering bestående av 

intervjuer med både lärare och elever samt observationer. 
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Bilagor 
Bilaga A Informations- och samtyckesbrev  

 
Hej! 

 
Vi heter Frida Eriksson och Julia Gustafsson och vi är två studenter som läser till 
ämneslärare i svenska på Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi har för en tid sedan påbörjat 
vårt självständiga arbete och med vår studie ämnar vi undersöka vad elever har för 
uppfattning om formativ bedömning, det vill säga, bedömning för lärande eller 
framåtsyftande återkoppling. För att kunna genomföra vår undersökning är intervjuer 
med elever viktiga, och därför önskar vi få intervjua dig om dina erfarenheter, 
upplevelser och uppfattningar om formativ bedömning. Ditt medverkande är värdefullt 
för vår studie. Intervjun beräknas ta ungefär 30 minuter. 
 
Vid intervjun kommer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer följas. Intervjun är 
frivillig och din medverkan kan när som helst avbrytas om så önskas. Materialet 
kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att ditt namn och namnet på den 
skola du studerar på kommer att ges andra namn. Resultatet kommer endast användas 
för forskningsändamål och uppsatsen kommer slutligen att publiceras på DiVa som är 
ett digitalt arkiv för studentuppsatser. Har du frågor vänligen hör av dig till någon av 
oss genom mailadresserna nedan. Tid och plats för intervjun bestäms i samråd med dig 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Frida Eriksson fe222dm@student.lnu.se  
Julia Gustafsson jg222kg@student.lnu.se  
 
Jag godkänner att bli intervjuad för studien         Jag har tagit del av ovanstående 
information        
 och godkänner att mitt barn intervjuas 
                                                                               
 
…………………………..                    ……………………………. 
Underskrift elev                     Underskrift 
vårdnadshavare 
 
…………………………..         ……………………………... 
Ort och datum                                                       Ort och datum  
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Bilaga B Intervjuguide 
Beskrivning av erfarenheter 

1. Berätta lite kort om dig själv, vad heter du och vilket program läser du? 
 

2. Erfarenheter och uppfattningar: 
a. Berätta lite om hur skrivandet inom kursen svenska 1 har varit.  

i. Hur mycket har du fått skriva?  
ii. Hur såg arbetsområdena ut?  

iii. Vilka typer av texter har du fått skriva?  
3. Vart är jag påväg?:  

a. Synliggjorde läraren kursmålen för dig? 
4. Var befinner jag mig?:  

b. Berätta lite om hur återkopplingen av dina texter inom kursen svenska 1 
har gått till. 

c. Hur ofta gav läraren dig återkoppling på var du befann dig i förhållande 
till målen? (När) 

d. Hur såg denna återkoppling ut?  
i. Var den skriftlig/muntlig eller en kombination? (Hur) 

ii. Var i texten fick du återkopplingen? (Var) 
e. Vilka typer av kommentarer fick du i återkopplingen? (Vad) 
f. Hur upplevde du kommentarerna?  
g. Vilka känslor hade du inför och efter återkoppling från din lärare?  

 
5. Vart ska jag härnäst?:  

a. Vilken utsträckning stöttade din lärare dig att sträva mot målen?   
b. Hur gick det till? 
c. Hur upplevde du att den återkoppling som du fick av din lärare hjälpte 

dig att utvecklas?  
d. Hur fick du arbeta vidare med texterna efter återkopplingen?  
e. Vilket ansvar fick du själv ta för din skrivutveckling?  

Avslutning 
6. Hur skulle du sammanfatta dina uppfattningar om den återkoppling som du fått 

under kursen?  
 

7. Upplevde du den som lärorik eller hur skulle du velat att återkopplingen sett ut 
för att bättre hjälpa och stötta dig mot målen?  

 
8. Är det något du skulle vilja tillägga?   

 
 
 

 


