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Sammandrag 

 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilket fokus lärare och elever har vid 

givande av återkoppling samt hur denna respons upplevs av mottagaren. Formativ 

bedömning inom skolan, skrivning och bearbetning av texter samt vilken roll lärar- 

elevåterkoppling spelar för den enskilde individens lärande har även studerats. 

Resultatet för den undersökning som vi genomförde genom observationer och 

strukturerade intervjuer bygger på både kvalitativ analys och kvantitativ analys av data 

från gjorda observationer, fältanteckningar samt givna svar från de strukturerade 

intervjuerna. Det som framförs i studiens teoretiska del samt i tidigare forskning är att 

skrivande har en viktig roll för eleverna. Dessa olika skriv- och återkopplingsprocesser 

som nämns i studien är centrala för elevernas skrivande och bearbetning av texter. 

Resultatet visar att elevernas kommentarer rörde främst återkoppling på 

uppgiftsanknuten nivå. Eleverna fokuserar mest på kontroll av stavning, skiljetecken 

och stor bokstav i sin respons på klasskamraternas texter. Lärarna fokuserar däremot 

mer på innehållet i texten. Resultat utifrån elevintervjuer visar att elever tycker om att få 

återkoppling och upplever det som givande. 

 

 

Nyckelord: Återkoppling, kamratåterkoppling, självbedömning, formativ bedömning, 

bedömning.
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1 Inledning 
 

Bedömning har länge varit ett diskuterat ämne i skolans värld och i skoldebatten. Än idag finns det 

frågetecken kring hur bedömningen ska ske och vad som ska bedömas för att se och avgöra 

elevernas kunskaper och utveckling.  

Under övergripande mål och riktlinjer i läroplanen för grundskolan 2011 framgår det att läraren ska: 

 

 ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,        

stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan, ge utrymme för elevens 

förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel, organisera och genomföra arbetet så 

att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla 

hela sin förmåga, successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat ansvar 

(Skolverket 2018, s. 12). 

 

Under skolans mål i bedömning och betyg står det att varje elev ska utveckla ett större ansvar för 

sina studier och utveckla förmågan att själv bedöma sina resultat (Skolverket, 2018). 

I läroplanen för grundskolan 2011 står det att skolan ska bidra till elevernas utveckling genom att ha 

en varierad och jämn uppbyggnad av innehåll och arbetsformer. Skolan ska bidra till att eleven ska 

vilja ha lust att lära och skapa förutsättningar för elevernas bildning, tänkande och 

kunskapsutveckling (Skolverket 2018, s. 8). Många lärare klarar av denna uppgift men för 

utveckling av kunskap ges sällan tillfällen för elever att tänka och bearbeta kunskapen de har fått, 

som till exempel i deras skrivna texter. I kursplanen för svenskämnet i Lgr 11 står det att eleverna 

ska utveckla sin förmåga att skriva texter och bearbeta dem (Skolverket 2018, s. 257). Lärarna 

arbetar med skapandet av texter men går inte vidare till bearbetning av texterna och detta kan bero 

på tidsbrist.  

Enligt Lokensgard (2009, s. 49) är det viktigt att förmedla att syftet med skrivandet inte är för 

bedömningen. När elever blir bedömda ökar deras prestationskrav, vilket gör att eleverna 

praktiserar det de vet eller tror är rätt sätt att använda i skrivandet. För att undvika sådana 

situationer ska det planeras för en skrivsituation där eleverna kan skriva utan att vara begränsade av 

bedömningen. Eleverna ska i sitt skrivande visa vad de kan och inte kan men det centrala är att både 

läraren och eleverna är medvetna om att de förekommer olika skrivsituationer och att detta kan 

påverka elevernas skrivande. 

Enligt forskningsrapporten Formativ bedömning av texter så som eleven vill ha den (2019) från 

Skolverket, visade det sig att eleverna vill ha respons som är tydlig, förklarande och vägvisande på 

sina texter. Elevernas uppfattningar av lärarnas respons på texterna upplevs ofta inte meningsfulla 

av eleverna. Det eleverna upplever som nyttigt för vidareutveckling av texterna är kommenterar på 

global nivå. Global nivå innehåller kommentarer som ger perspektiv på idéer, innehåll, genre och 

struktur. Kommentarer som är på lokal nivå berör ordförråd, rättstavning, användandet av 

skiljetecken och syntax. Forskningsrapporten visar att eleverna uppskattar beröm för sina texter 

kombinerat med kritiska kommentarer, detta på grund av att dessa kommentarer innehåller tydlig 
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information som gör att eleverna utvecklas och inkluderar råd om hur eleverna kan bearbeta sina 

texter. 

Garme (2010, s. 36–37) skriver att det är viktigt att elever får möjlighet att samtala om sina texter 

eftersom det bidrar till att elevernas motivation ökar och ger positiv inverkan i deras 

skrivutveckling. Ett sätt att hjälpa eleverna att bli tydliga i språket är att bearbeta texter tillsammans 

med andra elever genom samtal. Det kan också hjälpa läraren att få en uppfattning av elevernas 

språkutveckling. 

Detta examensarbete kommer att handla om olika metoder som finns för att bedöma elevtexter, 

genom återkoppling av läraren och genom kamratåterkoppling. Återkoppling är en metod inom den 

formativa bedömningen, som också tas upp i arbetet (se 2.9). 

Formativ bedömning är ett bedömningssätt som genom återkoppling utvecklar elevens lärande och 

måluppfyllelse. Tankar som kom till oss under vår verksamhetsförlagda utbildning var hur eleverna 

kunde stöttas i sin skrivprocess för att utvecklas i sina texter. Ett sätt som vi använde för att ge 

eleverna rätt stöttning var formativ bedömning där eleverna får återkoppling av lärare och 

kamratrespons under skrivprocessen. Genom våra erfarenheter från vår verksamhetsförlagda 

utbildning och efter att ha fördjupat oss i tidigare forskning så upplever vi att elever i många fall 

inte får den tiden de behöver för att bearbeta sina texter. Detta är vad som ledde oss till att 

undersöka elevers texter när de bearbetar dem och vilken påverkan den formativa bedömningen har.  

1.1 Syfte 

 
Formativ bedömning är en kvalitativ bedömning där elevernas utveckling är i fokus. Därmed så är 

det av stor vikt att eleverna utvecklas i sin lärandeprocess likväl som i förmågan att använda sig av 

den för att ta eget ansvar i sitt lärande. Fokus i undersökningen ligger på årskurs 2 och 

kamratåterkoppling inom ämnet svenska. Materialet som används till undersökningen innehåller en 

textuppgift, intervjuer och observationer. Undersökningen görs i två klasser: i den ena klassen är 

arbetssättet mer förekommande och i den andra klassen sker den typen av bedömning mer sällan. 

Syftet med undersökningen är att se hur kamratåterkopplingen fungerar samt om dessa 

återkopplingar fokuserar på svagheter eller styrkor. Vi vill även undersöka hur eleverna upplever 

arbetet med kamratåterkoppling. Avslutningsvis så vill vi se närmare på lärarnas sätt att ge 

återkoppling och vilka punkter som är i fokus vid deras återkoppling av texterna. Vårt primära 

fokus kommer att ligga hos eleverna samt deras upplevelser av denna bedömningsmetod.  

 

1.1.2 Frågeställningar 

1. Hur fungerar kamratåterkoppling och vilka svagheter respektive styrkor identifierar eleverna 

i varandras texter? 

2. Hur upplever eleverna arbetet med återkoppling? 

    3.     Vad är centralt när läraren använder sig av återkoppling?  
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2 Bakgrund  
 

Nedan presenteras bakgrundsinformation som avser att sätta undersökningen i ett sammanhang 

utifrån en redogörelse över viktiga begrepp med anknytning till lärande, bedömning och 

återkoppling i relation till skrivandeprocessen. 

 

 2.1 Bedömning 
 

Lundahl (2014, s. 11) beskriver bedömning som ett sätt att mäta individers kunskap, alltså att ta 

reda på hur mycket någon vet eller hur mycket av kunskapen de har tillägnat sig. Bedömning har 

utvecklats till att ses som en möjlighet för lärande. Läroplanen för grundskolan uppmanar skolan att 

se kunskap i alla situationer och göra bedömningar efter olika situationer elever är i och agerar 

utifrån (Lundahl 2015, s. 548). Detta kallas även bedömning för lärande, en utveckling från 

bedömning av lärande, där bedömningen oftast hörde ihop med prov och mått av resultat. 

Förändringen är  hämtad från den kognitiva teorin, som mer uppmärksammar hur människan lär sig 

och använder sin kunskap, än vad människan kan eller har lärt sig. 

Med bedömning för lärande blir målet elevernas lust att lära. Bedömningen ska ses som en del av 

undervisningen och lärandet och att eleverna tillsammans med läraren planerar innehållet i 

undervisningen samt utvecklar sitt eget lärande. För att bedömningar ska främja lärandet måste man 

veta var eleverna befinner sig, vad målet är och vart de ska nå. Slutligen behöver eleverna  lära sig 

olika strategier för hur de kan gå tillväga att nå sitt uppsatta mål.  

Lundahl (2015, s. 549–552) beskriver fem olika moment som kan följas för att utveckla lärandet 

genom bedömning. Det första momentet är att tydliggöra mål. Det är viktigt att eleverna vet vad 

målet är och vad de ska göra. När de förstår kunskapskravet och blir målmedvetna kan de fokusera 

på det som är relevant. Elever som förstår syftet med undervisningen kan lättare utvecklas i sitt eget 

lärande. 

Det andra momentet är att veta var eleverna befinner sig, alltså elevernas kunnande. Alla lär sig 

olika saker i olika takt. För att kunna ge rätt återkoppling och hjälpa eleverna vidare så behövs  

information om deras aktuella kunskapsnivå. Därför är det även viktigt att ställa frågor under 

lärandets gång, för att bättre förstå vad eleverna kan ha problem med och var de befinner sig i sitt 

lärande.  

Det tredje är en återkoppling som är framåtsyftande, med andra ord en återkoppling som hjälper 

eleverna att utvecklas framåt. Här anpassas återkopplingen till var eleverna befinner sig i sin 

lärprocess och hur de kan komma vidare. En framåtsyftande återkoppling ska även ske tidigt och 

inte för lång tid efter det som ska kommenteras. Således så ska den ske under arbetets gång eller 

direkt efter för att ge eleverna en chans att förbättras och omarbeta sina uppgifter. 

Det fjärde momentet handlar om att eleverna kan användas som resurser för varandra, exempelvis 

genom kamratbedömning och kamratåterkoppling. Vi lär oss av varandra och genom att interagera 

med varandra. Vi lär oss genom att bedöma varandra och genom att ge och ta emot kritik.  
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Det femte och sista momentet är att eleverna ska vara ägare av sin egen lärprocess, dvs. att de kan 

bedöma sig själva och vet när de behöver utvecklas i ett område. Eleverna ska tro på sig själva och 

hitta nya strategier när de kör fast. Det krävs självständighet i den egna lärprocessen, speciellt i 

mognare ålder (Lundahl 2015, s. 549–552). 

2.2 Formativ och summativ bedömning 
 

Bedömningar delas ofta in i två typer, den summativa och den formativa. Formativ och summativ 

bedömning skiljs åt eftersom de har olika fokus och syften. När det gäller att bedöma vad eleverna 

kan vid en viss tidpunkt talas det om summativ bedömning. Gemensamt för den summativa 

bedömningen är att elevernas kunskap vid ett provtillfälle värderas och betygsätts utifrån en 

sifferskala. Denna typ av bedömning kan vägleda eleven närmare sina mål i t ex vad hen behöver 

utveckla i sitt skrivande för att nå kursplanens mål. Detta innebär att det blir en bedömning av 

lärande eftersom det handlar om att kontrollera vad eleven kan. Lundahl (2014, s. 11) beskriver den 

summativa bedömningen som en summering av elevernas kunskapsnivå efter ett slags kriterium. 

Den har sitt fokus på resultatet av lärandet och fungerar som en utvärdering. 

Den formativa bedömningen och Bedömning för lärande har däremot som syfte att stödja eleverna i 

sitt lärande. Metoden ska utveckla elevernas kunskaper men även hjälpa läraren att planera 

undervisningen så den används för att forma lärandeprocesser och ska ge underlag för utbildningens 

riktning (Lundahl 2014, s. 11). Den formativa bedömningen ger eleverna återkoppling om vad de 

behöver utveckla och bli bättre på och denna sorts bedömning ökar elevernas lärande (Palmér & 

Östlund-Stjärnegårdh 2015, s. 135–136). Sammanfattningsvis handlar det formativa 

förhållningssättet om att engagera eleverna i bedömningsprocessen samt låta dem vara resurser för 

varandras lärande, då detta ökar elevernas förståelse för ett kvalitativt arbetssätt i den formativa 

bedömningen (Jönsson, 2003, s. 109). 

Summativa och formativa bedömningar kan även komplettera varandra och oftast behövs båda 

typerna. Enligt Lundahl (2015, s. 555) behöver vi förstå sambandet mellan summativ och formativ 

bedömning och hur de kan samspela för att främja lärandet samt hur vi kan använda dem i 

praktiken. Det är vad vi väljer att göra med bedömningen som styr om den blir summativ eller 

formativ (Lundahl 2014, s. 11).  

2.3 Kamratbedömning 
 

I den formativa bedömningen ingår kamratbedömning som innebär att eleverna ger varandra 

återkoppling som är produktiv för lärande utifrån bestämda bedömningskriterier. Inför 

kamratbedömning är det betydelsefullt att eleverna är hemmastadda med kriterierna och vet vad 

återkopplingen ska grunda sig på. Två stjärnor och en önskan är en sådan metod som eleverna kan 

använda sig av för att ge återkoppling. Det betyder att eleverna inte betygsätter varandras arbeten 

utan istället ger varandra konstruktiv återkoppling som kan hjälpa lärandet framåt för att eleverna 

ska utvecklas (Slemmen, 2013, s. 127–128).  

Gensvar i form av Två stjärnor och en önskan innebär att eleven får två stjärnor som ska 

representera två delar i arbetet som eleven lyckats särskilt bra med. Då eleven tar emot en önskan 

betyder det att hen mottar feedback på något som bör utvecklas (Heyer & Hull 2014 s. 36).  
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Kamratbedömning har enligt Lundahl (2014, s. 138) tre stora fördelar: En fördel är att eleven 

förbättrar sin egen bedömning genom att bedöma andras arbeten. Den andra fördelen är att eleverna 

ofta är bättre resurser än läraren. Den tredje fördelen är att genom att bedöma varandra blir det egna 

lärandet kognitivt förstärkt. När läraren använder sig av kamratbedömning i klassrummet blir det 

mer accepterat av eleverna att bedöma varandra än att få feedback från läraren. Fördelen är också 

att eleverna lär mer av att bedöma sig själva när de får agera som lärare vilket bidrar till ett 

klassrumsklimat där det är acceptabelt att ge och ta emot bedömning eftersom det sker ofta. Elever 

som ofta använder sig av kamratbedömning lär sig också att denna bedömningsform hjälper dem 

framåt i deras egna lärande (Slemmen 2013, s. 131).  

2.4 Självbedömning  
 

Självbedömning innebär att eleverna bedömer sig själva och reflekterar över om ett lärandemål och 

kriterium har uppnåtts (Palmér, Anne & Östlund-Stjärnegårdh, Eva 2015, s. 116). Självbedömning 

är en viktig del av den formativa bedömningen, med syfte att ge eleverna möjligheten att kunna 

påverka sitt eget lärande, att kunna reflektera samt ta eget ansvar. Men det är viktigt att 

självbedömning inte blir en ensam aktivitet utan kommentarer från läraren. Den ska fortfarande leda 

till samtal och skapa underlag för det fortsatta lärandet (Erickson & Gustafsson 2015, s. 578). 

Det centrala syftet i självbedömning är att eleverna förstår vad de ska göra för att nå målet. I 

läroplanens övergripande mål och riktlinjer som berör självbedömning står det att skolans mål är att 

ge eleverna förutsättningar att kunna utveckla sina förmågor att bedöma sig själva. Detta innebär att 

eleverna ska kunna bedöma sina resultat för att ge sig själva och andra en bedömning som ligger i 

linje med de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna. 

I självbedömning kan eleverna använda sig av bedömningsmatriser och samtal med klasskamrater i 

mer komplexa och krävande arbeten där det krävs planering. När eleverna bedömer sig själva finns 

det möjlighet att jämföra sitt eget arbete med kriterierna som fastställts i förväg, vilket hjälper dem 

att tydligt se vilken strategi som de behöver ändra eller öva mer på. Som lärare kan man organisera 

självbedömningen så att eleverna ska stanna upp och reflektera på vad de har lärt sig. Läraren ska 

även ge eleverna tid att kontrollera sina framsteg i lärandet samt får tid till att bedöma sitt arbete 

efter de förbestämda kriterierna för att kontrollera vad som är uppfyllt för att nå målen. 

 I planeringen av kriterier är det viktigt att läraren fokuserar på vad eleverna kan och inte kan 

(Palmér & Östlund-Stjärnegårdh, 2015, s. 117–118). 

2.5 Skrivprocessen och bearbetning  
 

Skrivandet beskrivs av Strömqvist (2007, s. 24–25) som en process som innehåller flera moment, 

med ursprung i retoriken, där alla utgör en viktig del för den slutliga produkten. Den skrivna texten 

behöver nödvändigtvis bearbetas och struktureras. I skrivandet behöver individen förbereda sig på 

olika sätt som att fokusera på det som är centralt och välja bort det som är oväsentligt. Strömqvist 

(2007, s. 26–27) delar dessa processer i tre olika stadier där förstadiet handlar om att skribenten 

analyserar uppgiften som är förelagd eller självvald. Detta stadium innehåller också skribentens 

prövade idéer och infallsvinklar där erfarenheter och kunskaper förtecknas och värderas. I förstadiet 

fokuserar skribenten även på strukturen och vad som bör ingå i texten. Efter att skribenten utfört det 

första stadiet så hamnar hen senare i skrivstadiet där utkasten bearbetas, vilket innebär att tankar 
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översätts till skrift för att sedan hamna i efterstadiet. I detta stadium fokuserar skribenten på att 

bearbeta och diskutera utskriften med andra, vilket kan komma att påverka den slutgiltiga 

produkten.  

Bearbetning av text sker oavbrutet på olika stadier och nivåer under processen, enligt Strömqvist 

(2007, s. 115). Den bearbetningsprocedur som ständigt pågår i skapandet av en text bör inte 

utelämnas i skolan eftersom det är en central del i skrivprocessen. Därför så är det av stor betydelse 

att elever känner till denna procedur och att den används flitigt av vuxna vid framställning av texter. 

Elever bör ha förståelse för att texter ofta redigeras och granskas noggrant innan en erfaren skribent 

bestämmer sig för att publicera. Saknas denna insikt och elevens uppfattning är att en text 

tillkommer på två lektioner, vilket skrivuppgifter vanligtvis gör i skolan, får de en felaktig bild av 

skrivandet. Eleverna löper då stor risk att misslyckas med sitt skrivande och deras självförtroende 

riskerar att försämras eftersom god kvalité på en text är svår att uppnå utan en omfattande 

bearbetning av texten. Stor vikt ska därför läggas vid att eleverna analyserar det de skrivit samt 

redigerar och granskar det för att sätta ihop den slutgiltiga texten. 

2.6 Skriftspråk 
 

Läsning och skrivande är betydelsefulla för meningsskapandet i skriftspråket. Genom att lära sig 

läsa och skriva utvecklar eleven nya förmågor som är av stor vikt för den skriftspråkliga världen 

men även för den talspråkliga. Det centrala för meningsskapandet i skriftspråket är att kunna 

hantera olika typer av texter som skiljer sig från det talade språket (Liberg & Bjar 2010, s. 215). 

Elever behöver lära sig att skilja på vad som är vardagsspråk respektive skolspråk eftersom det är 

grundläggande för deras repertoar i användandet av språket i olika situationer. Skolans språk och 

funktioner ställer krav på eleverna och därför kan övergången från vardagsspråket till skolspråket 

upplevas som svårt (Liberg, Geijerstam & Wiksten 2010, s. 30).  

Strömqvist (2007, s. 71¬81) hävdar att elever inte enbart ska träna på att skriva berättelser utan 

även öva på det formella språket i skolan. Strömqvist (2007, s. 81) redovisar en studie gjord av 

Cynthia Watson (1993) om elevers språkanvändning och textstruktur, där resultatet visar på en 

svaghet i användning av styckeindelning i elevernas texter. Strukturering av text är centralt, men 

mer betydelsefullt är stavning och interpunktion. 

2.7 De globala och lokala nivåerna i skrivande  
 

Att skriva, menar Lokensgard (2001, s. 27), går ut på att integrera och anpassa olika deloperationer 

på olika nivåer. Det innebär att dessa deloperationer kan rangordnas på högre; globala, och lägre; 

lokala, textnivåer. Dessa olika nivåer innehåller exempelvis syftet med skrivandet, struktur på 

texten och användning av skiljetecken. 

Att skriva eller samtala anses inträffa på en global eller lokal textnivå men också på en 

mellanliggande nivå. Dessa olika nivåer är bundna till varandra eftersom exempelvis en text som 

avslutad produkt och som pågående process omfattar olika abstraktionsnivåer. Den globala nivån 

innehåller generell information och fenomen på ett abstrakt plan. Lokal nivå innehåller konkret 

information och fenomen som är specifika och som har en begränsad kontext. Lokensgard beskriver 

dessa nivåer utifrån en texttriangel, där de globala nivåerna ligger högst upp i triangeln eftersom de 

är omfattande och komplicerade vilket gör dem mer ogripbara och oöverskådliga. Detta innebär 
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också att de globala nivåerna är i större behov av kognitiva processer än arbetsprocesser som ligger 

på lokal nivå. Koncentrerar sig eleven på rättskrivning och samtidigt gör en koppling till en högre 

nivå för att greppa meningsinnehållet i en längre text kräver detta större mentala insatser. Går den 

omställningen i motsatt riktning så är ansträngningen inte lika stor eftersom de lokala nivåerna 

innehåller en begränsad textmängd som ska ses över och där problemen handlar om konkreta 

fenomen. På de globala nivåerna är textmängden större och mer omfattande vilket gör att 

problemen är mer abstrakta fenomen (Lokensgard 2001, s. 27–28). 

 

 

 

 

Det påpekas att det är krävande och svårt att fokusera på båda nivåerna när respons ges, men att det 

som händer mestadels är en så kallad nedglidning. Detta innebär att fokus läggs på de lokala 

nivåerna av texter som är konkreta och lätta att kommentera. Nedglidning kan också inträffa när 

eleverna inte ser de enskilda delarna som hänger ihop med texten och de övergripande målen och 

fokuserar på oväsentliga detaljer. Därmed så är det betydelsefullt att inte glömma bort dessa globala 

nivåer som berör textens helhet och funktion. Ett medvetet fokus på dessa övre nivåer kan göras 

genom exempelvis responsformulär med riktade frågor mot dessa nivåer (Lokensgard 2001, s. 29–

30). 

2.8 Kamratbedömning och omskrivning  
 

Kamratbedömning är en värdefull process för skribenter som är i början av sin skrivutveckling 

eftersom eleven därigenom får stöd i sin bearbetning och i sitt textskapande (Strömqvist 2007, s. 

116). Bearbetningsstödet innefattar exempelvis formulering av innehåll eller språk. Det primära 

med kamratbedömning är att den har som syfte att utveckla textens innehåll och förbättra den 

språkliga utformningen i elevernas texter. Responsen som ges sker i form av samtalsstöd genom 

inledande frågor, eller enbart genom samtal om texten, som leder skribenten till nya idéer och 

utvecklande synvinklar. Stödet ges i återkommande moment men målet är att göra eleverna experter 
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på att bearbeta sina egna texter med så lite stöd som möjligt från kamrater och lärare (Strömqvist 

2007, s. 117–120).     

Lokensgard (2001, s. 75) utgår från Vygotskijs teorier om att skrivande och talande befinner sig på 

olika abstraktionsnivåer. Att skriva är som att samtala med ett papper i stället för att ha en 

samtalspartner. Det inre talet, som Vygotskij menar används vid ett samtal med ett papper, är ord 

som inte kommer till uttryck på samma sätt jämfört med om talet hade riktats hörbart till en levande 

person här och nu. Det pågående samtalet beskrivs som mittpunkten i både det inre och det skrivna 

talet, eftersom subjektet och kommunikationssituationen är kända. I skrivandet måste eleven lära 

sig att formulera sig utförligt för att kunna förstås av andra som läser texten, anser Vygotskij. 

Därmed så är det av stor vikt att elevernas bedömning av varandras texter leder till att de så 

småningom kan uttrycka och formulera sig utförligt i sina egna texter. Enligt Strömqvist (2007, s. 

125) kan motivationen till att skriva en bra text höjas när det finns nya textversioner som ska läsas 

av andra. För att eleverna inte ska tröttna på omskrivningar bör dessa göras enbart för dessa 

tillfällen och därför menar Strömqvist (ibid.) att det bör skapas fler tillfällen i skolan där eleverna 

får en chans att bli motiverade av omskrivningar. 

2.9 Återkoppling 

 
Återkoppling är information som tas emot och som är till hjälp för att eleven ska kunna ta sig vidare 

i sitt arbete. Återkopplingen kan vara informell eller formell. Ett exempel kan vara att en elev visar 

sin text för sin lärare och söker återkoppling från hen på det skrivna (Nottingham 2017, s. 21). 

Återkopplingen kan ha olika funktioner, t ex kan den leda till att förbättra en uppgift. Vi lär oss när 

vi interagerar med andra och därför kan återkopplande bedömning leda till förbättrade resultat 

(Lundahl 2014, s. 54).  

Återkoppling i olika former kan hjälpa elever i olika typer av lärande och med olika uppgifter och 

den kan ges på fyra olika nivåer; den kan baseras på uppgiften, på arbetsprocessen, på metakognitiv 

nivå eller på personliga egenskaper. Återkoppling i olika former kan hjälpa elever i olika typer av 

lärande och med olika uppgifter och den kan ges på fyra olika nivåer; den kan baseras på uppgiften, 

på arbetsprocessen, på metakognitiv nivå eller på personliga egenskaper. Den uppgiftsrelaterade 

återkopplingen är den vanligast förekommande i ett klassrum. Läraren eller kamraten ger muntlig 

eller skriftlig återkoppling på en specifik uppgift, individuellt eller i helklass. Denna typ av 

återkoppling inrikta sig främst på det ytliga och fungerar som en bas i de andra återkopplings 

nivåerna. Denna typ av återkoppling är på ett generellt sätt svårare att applicera på andra uppgifter. 

Den processrelaterade återkopplingen ska ge eleven möjlighet att förbättra sina metoder och 

strategier, den syftar till att förbättra elevens inlärningsstrategier under olika moment. Den 

metakognitiva återkopplingen fokuserar främst på elevens egen förmåga att tänka över sin 

inlärningsprocess. Eleven bedömer sig själv och sin arbetsinsats utifrån de övergripande målen. De 

tre nyckelfrågorna; vart ska jag komma var är jag nu i förhållande till målet och hur kommer jag dit, 

är centralt i återkopplingen. Den personliga återkopplingsnivån har som syfte att trösta och ge 

beröm till eleven som person. Skillnaden mellan personlig återkoppling och de övriga återkopplings 

nivåerna är att den vänder bort fokus från uppgiften och processen. Den kan göra stor skillnad om 

beröm åtföljs av någon konstruktiv återkoppling. 
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I praktiken fungerar dessa fyra nivåer ihop och är oftast sammanflätade. I den senaste forskningen 

om bedömning beskrivs återkoppling som en viktig och central del av allt lärande. Den mest 

effektiva återkopplingen för lärande är då den innehåller var eleven befinner sig, vart eleven är på 

väg och vad som kan behövas för att eleven ska nå dit. Således ska återkopplingen vara tydlig med 

vad förväntningarna är, var eleven är i sin arbets- och/eller kunskapsprocess och vad eleven behöver 

göra för att komma till målet. Återkopplingen blir som mest effektiv när den är riktad mot lärandet i 

de specifika uppgifter som ska lösas och inte mot eleven personligen (Lundahl 2014, s. 62).  

Syftet med återkoppling är att överbrygga skillnader, dvs. var eleven befinner sig, målet för 

studierna, samt skillnaden mellan dessa två. Enligt Lundahl (2014, s. 62) uppnås detta genom att 

läraren informerar eleven om var hen befinner sig samt vad målet är, vad skillnaden mellan dessa 

två punkter är samt hur eleven ska gå från där hen befinner sig och dit hen ska. 

Bedömningen bör ha sin grund i det som har betydelse för den enskilda eleven och hens fortsatta 

lärande. Återkopplingens ändamål är därmed inte endast att summera ett resultat och stanna där, 

utan den ska vara framåtsyftande. Detta leder oss vidare till informationsrik återkoppling, frekvent 

återkoppling och att vidare arbeta utifrån given återkoppling. Informationsrik återkoppling syftar till 

en återkoppling som innehåller utförliga beskrivningar av hur eleven kan förbättra sitt arbete. Om 

målet är att främja elevernas lärande och få dem att tänka igenom sina arbeten och sin 

lärandeprocess så behöver läraren ge beskrivande omdömen och återkoppling istället för värderande 

sådana. Värderande omdömen kan vara ord som: bra, dåligt, rätt eller utmärkt. Beskrivande 

omdömen är mer ingående och redogör för vad eleven gjort bra och vad hen kan lägga till i sin text 

för att göra den mer komplett. Läraren kan då ge exempel genom en kontinuerlig informationsrik 

återkoppling och kring ett kunskapsområde skapas en dialog om utvecklingen i lärandet (Lundahl 

2014, s. 128). Frekvent återkoppling innebär att återkopplingen behöver vara en del av 

undervisningen och ske ofta. Eleverna behöver få regelbunden återkoppling för att förstå var de är i 

sitt i lärande samt vart de ska, vilket dessutom är ett bra sätt för läraren att få inblick i var eleverna 

är och vad de behöver lära sig mer av (Lundahl 2014, s. 129). Återkopplingen kan både vara 

informationsrik och frekvent men om eleverna inte får möjligheten att arbeta vidare med de 

synpunkter de får, främjas inte lärandet lika mycket. Eleverna behöver få använda sig av den 

återkoppling de erhållit för att göra om eller vidareutveckla sina arbeten och uppgifter därefter, för 

det är då som lärandet kan optimeras och eleverna får ut maximal effekt av återkopplingen. Det är 

skillnad på en överblickande och värderande bedömning och formativ bedömning. Formativa 

bedömningar är kommentarer om lärandet medan det pågår och ger analyser för hur det kan 

utvecklas vidare (Lundahl 2014, s. 132).  
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3 Teoretiska utgångspunkter  
 

Detta avsnitt redogör för de centrala begreppen och utgångspunkterna i undersökningen. 

3.1 Teorier och perspektiv om lärande 
 

Nedan presenteras tre olika teorier om lärande; Vigotskijs perspektiv och den proximala 

utvecklingszonen, Deweys Inquiry teori och behaviorismen. Den proximala utvecklingszonen kan 

kortfattat beskrivas som att lärandet är en pågående process där nyvunna färdigheter hela tiden tar 

individen ett steg närmare anskaffningen av ytterligare kunskaper. Deweys Inquiry teori utgår från 

att människan lär när den möter problem eller oklarheter som finns kring något. Den sista och tredje 

teorin, behaviorismen, bygger på tanken att människor styrs av respons från omvärlden och 

beroende på karaktären av denna respons så ökar, alternativt minskar, lusten till inlärning för den 

aktuella aktiviteten. 

3.1.1 Vygotskijs sociokulturella perspektiv  
 

Begreppet proximala utvecklingszonen är en teori som uppkom när Vygotskij år 1933 föreläste om 

jämförelsen mellan skolundervisning och utveckling. Teorin beskriver hur lärandet skapas när det 

passerar från det yttre till det inre, den så kallade internaliseringen (Lindkvist 1999, s. 277–279). 

Det Vygotskij menar med den proximala utvecklingszonen är att lärandet alltid är en pågående 

process; när en individ lärt sig en färdighet så är den ett steg närmare att behärska något annat som 

är nytt. Ett exempel är att när en elev har lärt sig att addera med ensiffriga tal så är det inte långt 

kvar innan hen kan behärska addering med tvåsiffriga tal. Utvecklingszonen är den zon där 

individer är känsliga för instruktioner och förklaringar och därför menar Vygotskij att stöd från en 

kunnig kamrat eller lärare kan vägleda eleven i hur det kulturella redskapet används, exempelvis 

språket (Säljö 2014, s. 305). Exempel på kulturella redskap i språket är då eleven lär sig att ställa 

frågor till texter, välja ut vad som är viktigt i en text och dela upp den i olika avsnitt. Eleven lär sig 

på så sätt att använda språket på ett kulturbestämt sätt och kan därmed använda det som ett redskap 

för att strukturera sitt skrivande (Lokensgard 2001, s. 88). Det är betydelsefullt att den pedagog som 

ger stöd och vägledning vet när eleven är redo att inleda arbetet på egen hand för att befästa den 

kunskap hen fått. Det är viktigt att den som ger stöd och vägledning ger eleven utrymme att ta eget 

ansvar för sitt eget lärande och successivt låter hen utföra arbetet själv, utan stöd från vare sig en 

kamrat eller en lärare. För att respons från lärare eller kamrat ska främja elevens lärande behöver 

hen veta var hen befinner sig, därigenom får eleven kunskap om sin proximala utvecklingszon 

(Säljö 2014, s. 305–306). 

3.1.2 Dewey och det sociokulturella perspektivet  
 

Dewey påstår att utifrån individ- och samhällsnivå så är det viktigt att bekanta sig med de 

kunskaper och färdigheter som behövs för att utvecklas. Med inquiry menas att det är 

grundläggande att utgångspunkten för lärandet är upplevda problem eller en undran bland eleverna. 

Detta innebär att individen upplever oklarheter i situationen som uppstår och det skapar obalans i 

vår förståelse och våra kunskaper. Obalansen reds ut genom att skaffa sig information och fakta 
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som sedan organiseras för att komma fram till ny kunskap eller förståelse. Det Dewey menar med 

detta är att människan lär när den möter problem eller oklarheter som finns kring något. Att 

argumentera, analysera, läsa och diskutera är ett sätt att förmedla kunskaper eftersom språket och 

kommunikationen används. Därmed så anses det betydelsefullt att utgå från barnens frågor och 

funderingar och integrera deras erfarenheter i undervisningen för att fördjupa kunskaperna (Säljö 

2014, s. 293–296). Utifrån Deweys teori menar Säljö (2014, s. 308) att det sociokulturella 

perspektiven framhäver kunskapen som växer när sampel finns mellan elever och elever eller elever 

och lärare. Med detta menas att kunskapen inte överförs mellan människor utan uppkommer när 

människor blir delaktiga i den pedagogiska processen. Dewey anser att pedagoger behöver engagera 

eleverna i meningsfulla aktiviteter där det krävs samarbete. Eleverna behöver få chansen att 

utforska och lösa ett problem på egen hand och i kommunikationsprocessen stimuleras elevernas 

tänkande som bidrar till ny kunskap (Phillips & Soltis 2010, s. 89–90). 

3.1.3 Behaviorismen  
 

Behaviorismen handlar om att skapa ett betingat beteende, vilket innebär att belöna en handling 

som gör att individen försöker utföra handlingen igen. I behaviorismen styrs människor av respons 

från omvärlden. Kunskapssynen i behaviorismen kan ses som en inlärning där komplexa beteenden 

kan vara nedbrytbara i olika elementära komponenter. Alla olika delar som utgör beteendet blir 

stegvis till en helhet där det komplexa beteendet är helheten, det kan exempelvis vara att lära sig 

cykla, tala eller göra något annat. I behaviorismen menas att allt lärande som sker grundar sig i 

inhämtandet av beteenden vilket innebär att om responsen ökar under lärandet, desto mer förstärks 

beteendet och bidrar till att det sker ett lärande (Säljö 2014, s. 266). Detta kan kopplas till 

kamratbedömningsprocessen där eleven lär sig nya beteenden som är viktiga och behövliga för att 

själva kunna bedöma och ge respons. En känd psykolog inom behaviorismen var B.F Skinner som 

kom på ett sätt att forma människors beteende genom att belöna ett beteende när lärandet var på rätt 

väg. I texterna som eleverna lär sig att skriva är det viktigt att ge respons och feedback för att de ska 

veta att deras arbetsinsats är på rätt väg och hur kriterierna för hur uppbyggnaden av en text bör 

vara (Phillips & Soltis 2010, s. 49).  

Behaviorismen beskrivs som en enda mekanism; betingningen, som frambringar viljan att lära sig 

något. Teorin lockar pedagoger eftersom den är enkel att använda genom att den handlar om att 

belöna önskvärda beteenden. Behaviorismen tror inte på att lärandet redan finns hos varje individ 

utan kunskapsinhämtningen har att göra med att människor är utrustade med olika beteendesätt som 

kan förstärkas om de återkommer. Svagheten med behaviorismen är det faktum att den inte lämnar 

något utrymme för att händelser i den lärandes inre kan ha betydelse för lärandet. Skinner menar att 

icke observerbara ting eller processer inte kan klassas som vetenskap och därmed inte ingå i 

behaviorismen (Philips & Solits s. 51–53).  
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4 Tidigare forskning 
 

Detta avsnitt syftar till att ge en översikt över ett urval av den forskning som gjorts inom områdena 

bedömning, formativ bedömning, återkoppling, självbedömning och bearbetning. Bedömning kan 

vara en informell och stödjande process i lärande medan formativ bedömning istället fokuserar på 

att fastställa var eleven befinner sig i lärandet och vilka åtgärder som kan vidtas för elevens 

utveckling. Återkoppling kan ges av lärare till elev men även elever emellan, vilket ökar förmågan 

till självbedömning för de enskilda eleverna. När denna förmåga bemästras av en elev leder det till 

att hen får en bättre förståelse om och hur en text behöver bearbetas ytterligare. Elevers uppfattning 

gällande återkoppling av deras texter tas också upp. Detta görs för att koppla tidigare forskning till 

våra frågeställningar.  

 

4.1 Effekter av återkoppling 

 

John Hattie och Timperleys artikel The power of feedback (2007) förklarar vad återkoppling innebär 

och effektiviteten av den. Återkoppling är information vilken en elev kan använda för att få 

synpunkter på sina göranden. Instruktionerna som ges i återkoppling är tydlig information som ska 

beröra individen på uppgiftsnivå, processnivå, metakognitiv nivå eller personlig nivå. 

Uppgiftsanknuten återkoppling avser skiljeteckenkontroll, stavning och användningen av stor 

bokstav samt innehåll, röd tråd samt förslag på förbättring medan  den processrelaterade 

återkopplingen ska ge eleven möjlighet att förbättra sina metoder och strategier, den syftar till att 

förbättra elevens inlärningsstrategier under olika moment. Den metakognitiva återkopplingen 

fokuserar främst på elevens egen förmåga att tänka över sin inlärningsprocess. Eleven bedömer sig 

själv och sin arbetsinsats utifrån de övergripande målen. De tre nyckelfrågorna; vart ska jag komma 

var är jag nu i förhållande till målet och hur kommer jag dit, är centralt i återkopplingen. Den 

personliga återkopplingsnivån har som syfte att trösta och ge beröm till eleven som person. 

Skillnaden mellan personlig återkoppling och de övriga återkopplings nivåerna är att den vänder 

bort fokus från uppgiften och processen. Den kan göra stor skillnad om beröm åtföljs av någon 

konstruktiv återkoppling. I praktiken fungerar dessa fyra nivåer ihop och är oftast sammanflätade 

(Hattie & Timperley 2007, s. 90–96).                                

Om en uppgift är ofullständig så kan den göras komplett genom kognitiva processer samt genom  

omstruktureringsförståelse. Dessa metoder tydliggör vad som är rätt respektive fel i uppgiften och 

tillhandahåller information om strategier eller annat som eleven behöver använda sig av för att 

uppgiften ska bli korrekt. Forskarna sammanfattar återkoppling som information där eleverna 

bekräftar, lägger till, skriver över, finjusterar eller omstrukturerar informationen i minnet (Hattie & 

Timperley 2007, s. 82). 

Forskarna menar att det ska finnas ett lärandesammanhang i återkopplingen för att den ska ge 

effekt. Det lärandesammanhanget är en del av undervisningen och ger effekt när eleven andra 

gången av given återkoppling har svarat på informationen av den första givna återkopplingen. 

Återkopplingen får allra störst effekt då eleven delges given information om vilka felaktiga 

tolkningar som hen gjort. Effekten blir däremot mindre om återkopplingen handlar om sådant som 

eleven inte har förstått, t ex att materialet är obekant eller svårbegripligt, eftersom det minskar 
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återkopplingen i framförandet av kriterierna. Detta medför också en minskad effekt av 

återkopplingen på grund av att det inte finns något sätt att relatera den nya informationen till det 

som redan är känt. Återkoppling anses av forskarna inte vara nödvändigt för att förstärka ett arbete 

eftersom återkoppling som ges till mottagaren antingen kan avvisas eller mottas. De menar att 

arbetet kan förstärkas även om den avvisats och av den anledningen hävdar de att återkoppling inte 

är essentiellt för att förstärka ett arbete. Återkoppling kan ges av lärare, kamrater och elever, men 

återkoppling kan också sökas och upptäckas oavsiktligt av lärarna (Hattie & Timperley 2007, s. 82). 

 

Genomförandet av studien för att ta reda på effektiviteten av återkoppling gjordes på totalt 20 - 30 

miljoner elever. Frågor hänvisas till effekterna av elevers skolgång utifrån deras prestation och 

jämfördes sedan med det som var relaterat till återkoppling. Analysen innehöll över 100 faktorer 

som hade inflytande på elevernas pedagogisk prestation och inkluderade olika förekommande 

upptäckta aspekter som skola, hem, studenter, lärare och läroplan. I den första forskningsstudien så 

framkom det att de största effekterna involverar återkoppling given från studenter i uppgifter och 

hur man jobbar med den på ett effektivt sätt, samt på anmärkningar och förstärkning till eleverna i 

form av video, ljud eller genom att relatera till mål. Minst effekt hade återkoppling på beröm, 

belöningar och straff. En tidigare studie om olika typer av återkoppling, gjord av forskarna Klugen 

& Dnisi (1996), visar att i elevernas uppgifter så är effekten av återkoppling störst avseende 

information som ger rätta snarare än felaktiga svar och som bygger på ändringar från tidigare 

återkoppling. Påverkan av återkoppling hade störst inverkan på svårighetsgraden av uppgifter och 

mål. Den allra största effekten var på specificerade mål och när svårighetsgraden på uppgiften var 

låg (Hattie & Timperley 2007, s. 83–85). 

Efter de givna resultaten i artikeln beskriver forskarna (Hattie & Timperley 2007, s. 86–87) en 

metod som maximerar de positiva effekterna på lärande i återkoppling. Forskarna utgår från en 

modell av återkoppling som ram för att förstå varför olika typer av återkoppling främjar lärandet 

effektivt och varför andra inte gör det. Det finns många sätt för att minska gapet mellan nuvarande 

och önskad förståelse, men de är inte alltid effektiva. Det mest effektiva sättet är att inkludera 

utmanande och specifika mål i återkopplingen, genom att inkludera målen som ska uppnås blir 

eleverna medvetna om sitt lärande och den process de är i för att uppnå de. Hattie & Timperley 

utgår från tre frågor som lärare och elever svarar på. Vart är jag på väg? som bygger på mål, Hur 

kommer jag dit? och Hur går jag vidare? Återkopplingsmodellen visar fyra nivåer av effektivitet. 

Första nivån inkluderar återkoppling på vad uppgiften behöver innehålla där olika svarsalternativ 

ges. Andra nivån är när återkoppling ges för att bearbeta eller slutföra uppgiften. Här riktas 

återkoppling som är givande för elevens lärandeprocess för att få förståelse. Den tredje nivån är 

återkoppling som är självreglerande där eleven kan utvärdera sig själv och skapa förtroende för att 

gå vidare själv och slutföra uppgiften. Fjärde och sista nivån är personlig återkoppling som innebär 

given information som riktas till jaget och som inte är relaterad till uppgiften. Forskarna kom fram 

till att effektiv feedback på uppgifts-, process- och självreglerande nivåer är sammanflätade. 

Återkoppling på processnivå hjälper elever och ger vägledning för att söka och hitta strategier. 

Anmärkningar påverkar elevens kompetens och strategi i uppgiften. Dessa flyttas från uppgiften till 

processen eller förståelsen för att lära sig uppgiften, reglera den och fortsätta med utmanande 

uppgifter och mål. Detta leder till att elevers självförtroende ökar. Självreglering leder till att 

eleverna blir engagerade och anstränger sig mer. Sammanfattningsvis menar forskarna att effektiv 

återkoppling bör vara tydlig, meningsfull, ändamålsenlig och kompatibel med elevernas 
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förkunskaper. Den ska också leda till eleverna kan hantera återkoppling. Läraren bör inte ha 

komplicerade uppgifter samt vara tydlig med mål och också ge negativ återkoppling eftersom 

eleverna lär sig mer av detta. 

4.2 Formativ bedömning  
 

I Charlotta Vingsles (2007) avhandling Formativ bedömning och självreglerat lärande: Vad 

behöver vi för att få det att hända? beskrivs begreppet bedömning komma från det latinska ordet att 

sitta bredvid. Detta pekar på att bedömning är en informell och stödjande process i lärandet. 

Formativ bedömning fokuserar på att fastställa var eleven befinner sig i lärandet där åtgärder vidtas 

för att leda det framåt. Syftet med avhandlingen är att se hur formativ bedömning kan utövas samt 

de krav som bedömningen ställer på utövaren. Studien är en sammanläggningsavhandling som 

består av andra tidigare studier som forskaren undersökt inom ämnet formativ bedömning (Vingsle 

2007, s. 3–4). 

Vingsle (2007) sammanfattar Black och Wiliams slutsats om bedömning och menar att den används 

för utveckling av undervisning på klassrumsnivå. Formativ bedömning anses inte vara förknippad 

med en särskild lärandeteori utan utformas utifrån effektiv klassrumsundervisning och som inom 

forskningsfältet medverkat till diverse sätt att se på vad formativ bedömning innebär och hur den 

bör utövas. Detta har i sin tur skapat en del definitioner av formativ bedömning som används. Det 

kognitiva och konstruktivistiska perspektivet på lärande framhäver elevens roll för att förstå vad 

den lär, samtidigt som det sociokulturella perspektivet framhäver de samband i sociala aktiviteter 

som eleven befinner sig i och där förståelse skapas. I en del litteratur fastställs formativ bedömning 

på olika sätt och hur den bör utföras. Det första sättet är att läraren är den som utför den formativa 

bedömningen genom att samla bevis för elevens lärande för att senare anpassa undervisningen efter 

upptäckta behov hos eleven. Ett annat tillvägagångssätt är att utföra formativ bedömning som 

fokuserar på återkoppling som lärare ger eleven för att lärandet ska ledas framåt. Den tredje 

utförandeformen är centrerad på elevens modifieringar som bygger på självbedömning. I den fjärde 

metoden ligger fokus på kamratbedömning som innebär att eleverna använder varandra som stöd 

vid lärande. Femte förfarandet är när alla ovanstående metoder används och integreras i en formativ 

bedömningspraktik och som forskaren använder i sin avhandling (Vingsle 2007, s. 5). 

Vingsle nämner också aspekter som är relevanta i formativa bedömningar och menar att annan 

forskning visar att den formativa bedömningen är den mest relevanta metoden för att öka elevens 

lärande. Hennes avhandling utgörs av kvalitativa studier som grundar sig på empiri från grundskola 

samt andras empiriska undersökningar. Första artikeln i studien underlättar att upptäcka vilka 

fenomen inom formativ bedömning som är viktiga att undersöka. För att få svar på 

undersökningsfrågorna analyserades aktiviteter som läraren utövade när metoden formativ 

bedömning användes samt de kunskaper och förmågor som visades vid tillämpningen av 

aktiviteterna. Datainsamlingen omfattade klassrumsobservationer, ljudinspelningar och 

videoinspelningar. Forskaren utgick från artikel 1 där syftet var att ta reda på elevers prestationer i 

matematik. Forskaren identifierade en rad artiklar som behandlade samma ämne. Resultatet visade 

att de tidigare nämnda metoderna påverkar eleverna positivt i deras lärande och att återkoppling på 

uppgiftsnivå och utvecklad återkoppling hade bäst effekt på elevernas lärande. Resultatet av de 5 

metoder som ingick i studien visade att enbart vissa av undersökningarna innehöll aspekter så som 

lärarcentrerad formativ bedömning, återkoppling och självreglerat lärande, varav alla ingår i 
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avhandlingens studie. Det förekom inga artiklar som behandlade metoderna kamratbedömning eller 

integrerad formativ bedömningspraktik. Sammanfattningsvis så visar resultatet på att formativ 

bedömning är mestadels lärarcentrerad, vilket innebär att den koncentrerar sig på lärarens roll, 

vilket betyder att eleverna inte använder varandra som resurser i lärandeprocessen eller som ägare 

av sitt eget lärande (Vingsle 2007, s. 26–47). 

4.3 Elevers uppfattning om återkoppling av deras texter 
 

Marrs, McBride, Zumbrunn och Stringer (2016, s. 17) beskriver i sin artikel Exploring elementary 

student perceptions of writing feedback, vikten av att kunna skriva eftersom det avgör elevernas 

framsteg i skolan. Genom skrivande visar eleverna sin kunskap och kommunicerar fram sina idéer. 

Har eleverna den skriftliga färdigheten blir framstegen tydliga i läsförståelsen och läsförmågan. 

Marrs et al. (2016, s. 17) menar att i skrivprocessen är det nödvändigt att inneha olika färdigheter 

som att kunna stava och sammanställa sina idéer. Det krävs också att varje individuell färdighet 

används i olika skeden i skrivprocessen för att skrivandet ska bli effektivt. I den kognitiva modellen 

beskrivs därför skrivandeförloppet utifrån tre processer vilka är planering, översättning och 

granskning. Planeringen innehåller struktur, mål, och idéer, i översättningen blir idéerna produktion 

av det skriftliga och i granskningen reviderar skribenten den skrivna texten. Dessa tre processer är 

bundna till varandra och förekommer samtidigt flera gånger under skrivprocessen. Marrs et al. 

(ibid.) menar att många yngre barn, som är i början av sitt skrivande, har svårt med att planera sitt 

skrivande och att utvecklas i varje del av skrivprocessen på grund av outvecklad 

arbetsminneskapacitet. När eleverna senare har lärt sig skrivprocessen kan de delta i 

författarverkstad där återkoppling och vägledning ges av lärare. En tidigare studie som forskarna 

tittat på som handlade om elevers deltagande i författarverkstad, visade att eleverna blev skickliga 

skribenter när de fick jobba med revideringar och redigeringar av sina texter genom återkoppling 

och kamratrespons. 

Återkoppling nämns av Marrs et al. (2016, s. 18) som viktig för skrivprocessen och förståelsen samt 

för att öka elevernas inlärning. Återkoppling uppfattas inte bara som ett verktyg som kan guida 

eleverna i sina lärandemål utan också för interaktion och uppmuntran, speciellt i skrivandet på 

grund av att återkopplingen leder till en lyckad skrivprocess hos eleverna. Det finns emellertid även 

nackdelar med att ge återkoppling, och det är att en del elever inte upplever responsen som de får 

som hjälpfull. Återkoppling kan framkalla diverse känslor vid både positiv och negativ respons och 

för mycket negativ respons gällande en elevs text kan leda till att motivationen för skrivning 

minskar. Det är betydelsefullt att lärarna har förståelse för denna reaktion hos eleverna för att kunna 

ge rätt och effektiv återkoppling. 

Fokus i Marrs et al. (2016) undersökning har varit grundskolelevers uppfattning om återkoppling 

gällande deras texter från sina lärare. Elever kan uppleva svårigheter i sitt skrivande och därför har 

det även varit viktigt för författarna att fokusera på de viktigaste aspekterna som respons ger i 

grundskoleelevernas texter. Undersökningen gjordes med elever från årskurs 3 upp till årskurs 5 i 

sydöstra USA där deltagarna bestod av 429 pojkar och 439 flickor med olika bakgrund. Eleverna i 

studien är representativa för det område i förorten där de bor. 

Datainsamlingen gjordes genom en undersökningsplattform online under hela vårterminen i 

elevernas klassrum. Undersökningsformaten i onlineundersökningen och det stora urvalet gjorde att 
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den begränsade kvalitativa data till en öppen fråga. Det betyder att eleverna var tvungna att förklara 

sina svar med en öppen följdfråga: varför de tyckte om att få respons på sina texter av sin lärare. 

För att säkerställa utvecklingen i metoden sparades instruktioner i både skrift och ljudformat från 

onlineinstrumentet. Alla elever utförde undersökningen med anpassningar efter deras individuella 

behov, där exempelvis elevens svar spelades in på grund av deras språk- och skrivsvårigheter. 

Analysen gjordes efter en rutinerad konventionell kvalitativ innehållsanalys (Marrs et al. 2016, s. 

18).  

Det som framkom i Marrs et. al (2016, s. 19–22) studie är att elever uppskattar att få återkoppling 

eftersom detta vägleder dem i deras skrivande och ger dem information gällande vad de behöver 

utveckla. Eleverna upplevde återkopplingen som positiv när de fick bekräftelse för sina 

välutvecklade texter då bekräftelsen fick dem att känna sig glada och visade om det var på rätt väg i 

sina texter. Många elever svarade också att återkopplingen som gavs lärde dem nya saker och fick 

dem att tänka på sin skrivning för att inte begå samma misstag inför nästa revidering av sin text. 

Eleverna upplevde också att återkopplingen som läraren gav var gynnsam, att det kändes bra att få 

komplimanger från sin lärare och att detta ökade deras motivation till att skriva mer. Eleverna som 

inte tyckte om att få återkoppling på sina texter upplevde obehag av den då den enbart var negativ 

och det aldrig nämndes något positivt om deras texter. En del av eleverna blev sårade av lärarnas 

återkoppling och andra skämdes på grund av att de ansåg att kanske lärarna skrattade åt deras texter. 

Eleverna som upplever återkoppling negativt kan tappa självkänslan, vilket gör att de kan känna att 

de är dåliga på att skriva. Totalt visar dock resultatet, trots att vissa uppfattade återkopplingen som 

negativ, att majoriteten av eleverna tycker om att få återkoppling på sina skrivna texter. Detta 

eftersom den ger dem vägledning till att skriva bra texter och för att de uppskattar att få bekräftelse 

och komplimanger för sina texter. Enligt Marrs et al. (2016, s. 22) skapade eleverna medvetenhet 

genom lärarens återkoppling, vilket resulterade i att de utvecklades till det bättre i sitt skrivande. 

Trots att en del elever upplever svårigheter i skrivandet så visar resultatet att när elever upplever 

skrivuppgifter som relevanta och viktiga, blir dessa uppgifter intressanta och leder till en ökad 

skrivmotivation där eleverna är villiga att göra förbättringar i sina texter.  

I Forskningsrapporten Developing the foundations for dialogic feedback in order to better 

understand the ‘learning gap’ from a pupil’s perspective, skriven av Ruth Dann, (2015) beskrivs 

elevernas perspektiv gällande återkoppling från lärare genom dialoger och text. Studien gjordes på 

två olika skolor med elever i åldrarna 9-10 i årskurs 5 som hade svårigheter i utvecklingen av sitt 

eget lärande både i artikulering och läskunnighet, men framför allt i sitt skrivande. I studien 

tillfrågades eleverna om vad som vad svårt och vad som var lätt i skolan samt hur de såg sig själva i 

deras lärandeprocess. Förutom matematiken, som upplevdes vara svår, så var också tänkandet i 

skrivandet ett upplevt problem för eleverna (Dann 2015, s. 9–12). I studien användes i första skolan 

Två stjärnor och en önskan - metoden för återkoppling från lärare gällande elevernas texter. 

Anledningen till att just den metoden användes var för att stärka eleverna i det de gjort bra men 

samtidigt även få dem att bättre förstå vilken kunskap som saknas. Därmed fanns underlag för 

eleverna om vad som kunde förbättras och leda dem framåt i sitt lärande. Eleverna i studien fick 

återkoppling av sin lärare i en extra bok för att enkelt följa sina nuvarande och framtida 

lärandeprocesser och utveckling. För att ta reda på vad eleverna ansåg vara viktigast i sitt lärande 

fick de i den andra skolan låtsas vara lärare och rangordna Post-it lappar. Dessa Post-it lappar var 

skrivna av lärarna med tydliga instruktioner gällande vad de ansåg respektive elev behövde utveckla 

och jobba mer med för att utvecklas i sitt lärande. I första skolan där studien gjordes var lärarens 
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återkoppling i boken specifikt inriktad på inlärningsmål där eleverna fick kommentarer på vad de 

behövde för utmaning och vad de behövde jobba mer på för att gå vidare till nästa steg i sitt lärande.  

Det som framkom i studien angående skriven återkoppling från lärarna är att eleverna förstod 

anledningen och betydelsen av återkopplingen för sin framtida utveckling i skrivandet. I dialogen 

mellan elev och lärare om den givna återkopplingen från Post-it lapparna framkom det att eleverna 

utan problem kunde formulera en bild av sitt framtida lärande. Forskaren menar att i dialogen 

gällande återkoppling så framkommer elevens perspektiv mer vilket leder hen till självreglering av 

sitt lärande eftersom hen själv får möjlighet att formulera sina mål och vad hen behöver göra för att 

nå dem. Genom dialog gällande återkoppling skapas en medvetenhet hos eleven och läraren som i 

vanliga fall inte förekommer under vanlig klassrumsundervisning (Dann 2015, s. 17–18).  

 

4.4 Kamratbedömning och omarbetning som leder till självbedömning  
 

I artikeln Giving feedback. Preparing students for peer review and self-evaluation av Zoi A. 

Philippakos (2017) beskrivs elevers svårigheter under bearbetning av sina texter. Forskaren menar 

att svårigheterna återstår när eleverna inte vet hur de ska bedöma sina och andras texter. Elever vill 

mestadels gå från ett första utkast vidare till publicering vilket medför att de missar betydelsen av 

att omarbeta sina texter och göra ändringar i dem. I studien presenteras en fjärdeklasslärare som 

visar sina elever en text och svårigheten, men även fördelen, med omarbetning av den. Det som 

framkom var att eleverna hade svårt med att se värdet av omarbetning i skrivprocessen och därmed 

hade intentionerna att hoppa över den. Eleverna visade sig också vara beroende av läraren för att 

lösa problemet. Läraren förklarade hur omarbetningen kan gå till för eleverna men det visade sig att 

de likväl var beroende av lärarens återkoppling och hjälp. Därigenom så framträder ett tydligt behov 

av ett metodiskt bevisbaserat tillvägagångssätt som ska kunna ge eleverna ett fullgott stöd i deras 

omarbetningar, då lärarens metodiska instruktion inte gav dem rätt redskap för att kunna fullborda 

skrivprocessen på egen hand. Syftet med artikeln är därför att redogöra för ett tillvägagångssätt som 

kan vägleda lärare inom området samt även för kamratbedömning (Philippakos 2017, s. 13). 

 

Forskaren menar att elever anser omarbetning av texter svåra att genomföra eftersom de delvis ses 

som omarbetningsuppgifter. Det redovisas olika anledningar till elevernas svårigheter med 

omarbetning där den första anledningen pekar på elevernas oförståelse av omarbetning som en 

process vilket innebär att processen blir begränsad och där enbart omarbetningar som innehåller 

korrigeringar som att skriva om ord, ersätta ord och skriva om, finns med i deras egna texter. 

Eleverna förstår att bearbetningen bör innehålla större förändringar men har inte kapaciteten att 

kunna utvärdera sitt arbete och upptäcka tänkbara problem. Dessa svårigheter har att göra med brist 

på kunskaper och utvärderingskriterier vilket betyder att eleverna kan närvara i redigeringar av ord 

på ordnivå men inte vid stora ändringar i texten. Eleverna kan delvis lära sig att upptäcka problem, 

men saknar strategier och kunskap för att göra detta. Instruktionsmetoder syftar på när författaren 

tar läsarens perspektiv och gör ändringar, varvid det utvecklas en förståelse i kommunikationen som 

är nödvändig i arbetet för att förstärka skrivkvaliteten i texten (Philippakos 2017, s. 13). 

Gällande kamratbedömning så menar forskaren att återkoppling från kamrater inte värderas lika 

högt som lärarnas återkoppling. Elever kan också vara osäkra på att ge ärliga kommentarer på sina 

kamraters texter på grund av de inte förstår innebörden av återkoppling och inte har några förslag 
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på utveckling eller på var fokus gällande eventuella kommentarer bör vara. Till följd av dessa 

anledningar så kan det därmed förekomma felaktiga kommentarer i återkopplingen som inte är till 

hjälp för eleverna. I kamratåterkoppling bör det av den orsaken ingå specifika instruktioner som 

förbereder eleverna på att bli effektiva granskare, men också möjlighet till förståelse av att ge och få 

återkoppling. Genom att låta eleverna granska varandra utbyts idéer för att förbättra arbetet, vilket 

medför att de gör en kritisk granskning och sedan jämför med de specifika kriterierna. Detta hjälper 

eleven som granskar att utveckla omarbetningsmål i sina egna texter och att enklare förstå vad 

omarbetning och utvärdering går ut på. I artikeln påpekas också att kamratbedömning påverkar 

självbedömning och visar att det ger eleven bra förutsättningar att förstå utmanande svårigheter i 

sina egna texter. Självbedömning stödjer även elevernas kritiska läsning, prestation, 

uppmärksamhet samt kvaliteten på deras texter, som exempelvis struktur eller innehåll (Philippakos 

2017, s. 14–17). 

Det som framkommer i Philippakos studie, utifrån en mer omfattande undersökning av tidigare 

nämnda studie av fjärdeklasselever, är att specifika instruktioner från läraren och 

utvärderingskriterier visade positiva resultat. Läraren hade under hela processen kontinuerliga 

samtal med eleverna om hur återkopplingen av deras texter skulle ges och vad som skulle ingå i 

den. Eleverna fick vid återkopplingen rangordna varandras texter från 0-2. 0 betydde att nödvändiga 

krav inte alls var uppfyllda, 1 betydde att kraven delvis var uppfyllda men att arbetet behövde 

utvecklas och omarbetas och slutligen den högsta siffran 2 som betydde att kraven var uppfyllda till 

fullo och att texten därmed var rätt skriven. Det redogörs för två exempel i studien där det första 

visar ett första utkast av en skriven text och det andra hur texten ser ut efter att den blivit 

omarbetad, vilket visar en förståelse för återkoppling. Exemplen påvisar att återkoppling från en 

kamrat hjälper eleverna att upptäcka eventuella oklara områden och luckor i sina texter. Resultatet 

visar att responsen hjälpte eleverna med struktur och vilka delar som texten skulle innehålla 

(Philippakos 2017, s. 17–19). 

Slutsatsen från forskaren är att kamratåterkoppling som metod ger goda resultat eftersom den 

förbereder eleverna på omarbetning vilket så småningom leder till en utvecklad förmåga att 

upptäcka om texten är tydlig och om innehållet är tillfredsställande för den som läser. En bra 

introduktion av responskriterierna för kamratbedömning bör ingå för att stödja eleverna i sin egen 

utvärdering. Det är även av stor betydelse att läraren samarbetar med eleven under hela 

kamratbedömningsprocessen för att hen ska bli duktig på återkoppling för att därefter också besitta 

förmågan att kunna bedöma sig själv (Philippakos 2017, s. 19–20). 

4.5 Effekter av kamratbedömning  
 

I en studie gjord av Martijn J.M, Leenknecht och Frans J. Prins, som återges i artikeln Formative 

peer assessment in primary school: the effects of involving pupils in setting assessment criteria on 

their appraisal and feedback style (2016), så beskrivs effekterna av kamratbedömning och sättet att 

ge återkoppling till elever i de tidiga åldrarna F-3. Representanterna för studien var 95 elever från 

Nederländerna indelade i en undersökningsgrupp och en kontrollgrupp. Undersökningsgruppen fick 

tydliga instruktioner för gruppdiskussion samt bedömningskriterier medan kontrollgruppen uteslöts 

från instruktioner. Kontrollgruppen kontrollerades genom ett frågeformulär som användes för att 

analysera den skriftliga återkopplingen. Syftet med undersökningen var att ta reda på effekterna av 

kamratbedömning samt vilken typ av feedback som eleverna ger (Leenknecht & Prins 2016, s. 101). 
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Forskarna menar att kamratbedömning är ett sätt att överväga nivån i arbetet, värdet, kvalitén eller 

resultatet av lärande av andra. Den centrala delen i kamratbedömning är att placera elevernas i 

rollen som bedömare av deras egna lärande. En introduktion av kamratbedömning i undervisningen 

kan leda till att eleverna blir medvetna om deras aktiva roll som agenter vid utvärdering, att se 

varandras lärande och innebörden av att ge återkoppling till sina kamrater. Kamratbedömning är 

kritiserad av andra som tillämpar metoden på grund av elevernas bristande förmåga att ge 

återkoppling. Elevernas lärandeprocess sätts igång när lärarna för vidare återkoppling genom 

kamratbedömning på grund av att när elever bedömer varandra främjar detta deras kognitiva 

färdigheter. Det ger dessutom eleverna en inblick i vilken typ av bedömning som ska ges utifrån 

kriterierna. Forskarna menar att kamratbedömning inte bara ger positiva inlärningseffekter utan 

också höjer självförtroendet och får eleven att känna ökad empati för andra. Elever som får och ger 

återkoppling utvecklar kommunikativa färdigheter. Exempel på kommunikativa förmågor kan vara 

acceptansen att ta emot kritik, förhandla, utvärdera, ge objektiva förslag, vara diplomatisk och att 

motivera. Tidigare forskning visar att kamratbedömning i tidiga åldrar förbättrar elevernas 

självbedömning (Leenknecht & Prins 2016, s. 102–103). 

Typen av återkoppling och kriterier kan delvis påverka elevernas återkoppling och mottagning av 

den. Forskarna menar att det inte gjorts många studier på elevåterkoppling, men de föreslår dock 

fyra olika huvudstilar där de två första är att kontrollera och ge direktiv på vad som ska ändras. De 

två sista är länkade till enkelheten av återkoppling i kommentarerna. Eleverna som använder sig av 

både tolkningsstil och explorativ stil ger förslag och förklaringar för revideringar i sina 

kommentarer. Elever som använder tolkningsstil kan använda sig av sina egna erfarenheter och 

idéer medan elever som utnyttjar den explorativa stilen kan ge förslag och förklaringar som 

motsvarar elevens syfte. Typerna av återkoppling samverkar när elever som ger och får 

återkoppling är medvetna om sin prestation och den produkt de skapat tillsammans (Leenknecht & 

Prins 2016, s. 104). 

Resultatet som framkom i studien är att eleverna från undersökningsgruppen visade högre resultat 

än de från kontrollgruppen. De tydliga instruktionerna om kunskaper och kriterier var betydande för 

eleverna vilket också bevisar att elever i de tidiga åldrarna kan tillämpa kamratbedömning. I 

kontrollgruppen bestämde eleverna vad som var bra utifrån deras uppfattning och 

prestationsförmåga, jämfört med undersökningsgruppen som använde sig av bedömningskriterier. 

Kontrollgruppen visade att de använde sig av sina erfarenheter för att ge återkoppling och 

förknippades med bedömningar från undersökningsgruppen. I studien framkom det även att 

undersökningsgruppen var bättre på att ge positiva kommentarer som inte var dömande, i motsats 

till kontrollgruppen. Ingen av grupperna gav negativa kommentarer, vilket forskarna menar har att 

göra med mekanismer som markerar vänskap. Inte heller någon av grupperna gav några förslag, råd 

eller ställde frågor gällande återkoppling vilket kan bero på en avsaknad av kompetens för att fullt 

ut kunna ge och få återkoppling för att uppsatta mål ska nås. Slutsatsen som forskarna föreslår är 

därmed att eleverna saknar kunskap om färdigheterna för hur återkoppling ska ske och för att 

kamratbedömning ska ge full effekt krävs det att eleverna utövar detta oftare i sitt lärande 

(Leenknecht & Prins 2016, ss. 109–112). 

Studien The role of training in improving peer assessment skills amongst year six pupils in primary 

school writing: an action research enquiry (2013) gjord av Ian Stuart Boon, visar också hur 

betydelsefulla bedömningskriterier är för elevernas lärande. Forskaren menar att eleverna bör ha 
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kunskap om bedömningskriterier som vägleder dem till att förbättra sitt arbete. Det är betydande att 

eleverna lär sig vad som är en bra text och vad den bör innehålla genom att exempelvis visa för dem 

hur de kommer dit för att texten ska ha bra kvalité. När eleverna diskuterar kriterierna tillsammans i 

grupp blir de medvetna om bedömningen och vilken vägledning som behövs för att kunna avgöra 

vad som är en bra eller sämre skriven text. Syftet med kamratbedömning är väsentlig för eleverna 

eftersom det bidrar till att eleverna blir tränade på att ge effektiv återkoppling. Boon Ian Stuart 

beskriver tidigare forskning gällande övning för effektiv återkoppling vilket visat positiva resultat 

för elevernas utveckling i kamratbedömning. Den positiva effekten hade att göra med övning 

gällande återkoppling där eleverna fick avgöra styrkor och svagheter i andras texter. Vikten av att 

ge kommentarer för ett bättre arbete visades tydligt hos eleverna i bedömningen av gamla arbeten 

(Boon 2013, s. 665–667). 

Studien gjordes på elever i årskurs 6 med syftet att ta reda på hur tillämpningen av 

kamratbedömning förbättrar elevernas kvalité i deras texter. Datainsamlingen gjordes via 

observationer, dokumentation av elevers arbeten och intervjuer före och efter tillämpningen av 

kamratbedömningen. Resultatet visade att eleverna till en början inte hade förmågan att delge 

styrkorna och svagheterna i de okända texterna, medan övning i återkoppling av texter under längre 

perioder visade positiv effekt då kommentarerna på de okända texterna blev fler och mer givande. 

Elevernas introduktion av bedömningskriterier i grupp visade sig fungera underlättande när de 

skulle bedöma kamraternas texter då de kunde visa och markera vilka kriterier som var uppfyllda 

utifrån kriterierna. Eleverna visade även kunskap på att se styrkor och svagheter i kamraternas 

texter i sin återkoppling och att de kunde ta efter den givna återkopplingen de fått för att tillämpa på 

någon annan. Förutom elevernas ökade kunskap och att se styrkor och svagheter så kunde de 

dessutom motivera dessa och ge exempel på förbättringar. Forskaren menar att övning på okända 

texter och genomgång av bedömningskriterierna gav eleverna verktygen för att motivera sina 

återkopplingar. Träning på återkoppling på okända texter gav även eleverna förmågan att ge 

relevanta och motiverande kommentarer på kamraternas texter. Faktorer som bidragit till positiva 

effekter menar forskaren har att göra med den konstanta övningen på återkoppling på gamla texter, 

genomgång av bedömningskriterierna och instruktioner (Boon 2013, s. 668–678).  
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5 Metod och material 
avsnittet beskriver vilka metoder som använts i undersökningen, vilket urval som gjorts samt 

tillvägagångssättet för att samla material.  

Underlaget för vår undersökning består av anteckningar, observationer och intervjuer. I första steget 

av bearbetningen av intervjumaterialet har vi transkriberat ursprungstexterna, kategoriserat frågor 

och svar och sedan utifrån dessa sökt efter mönster. 

I bearbetningen av intervjuerna har vi sammanställt vår tolkning av det eleverna har sagt, 

sammanställningen av intervjuerna belyser elevernas uppfattning om återkoppling.  

Undersökningen är gjord på två klasser i årskurs 2. Första klassen, som kommer att kallas klass 1, 

har inte arbetat med kamratåterkoppling tidigare. Den andra klassen, som vi kallar för klass 2, är 

van med metoden och har arbetat med kamratåterkoppling vid flera tidigare tillfällen. Dessa två 

klasser valdes ut för att kunna samla material från två olika klasser och sedan se om det finns 

skillnader hur väl eller mindre väl som kamratåterkopplingen fungerar i de båda klasserna och hur 

eleverna upplever arbetet kring återkoppling. Även lärarnas arbete med återkoppling har 

undersökts. 

5.1 Metodval 

En kvalitativ analys har genomförts av data från gjorda observationer, fältanteckningar samt givna 

svar från de strukturerade intervjuerna som ligger till grund för resultatet. Bogdan och Biklen 

(2007, se Fejes & Thornberg 2009, s. 18) menar att kvalitativ analys innebär den process under 

vilken forskaren systematiskt undersöker och arrangerar sitt datamaterial för att komma fram till ett 

resultat (Fejes & Thornberg 2009, s. 32). Observationerna har varit öppna och vi har informerat de 

deltagande om undersökningen och dess intentioner. Observationerna kan ytterligare beskrivas som 

passiva då graden av vårt aktiva deltagande varit låg (Svensson & Ahrne 2011, s. 89–90). Studien 

utgår från en skrivuppgift (se bilaga 1) där eleverna ska skriva en berättande text till en bild i en 

uppgift för att sedan ge och ta emot återkoppling från en kamrat inför fortsatt revidering av sina 

texter. Resultatet av undersökningen sätts därefter i förhållande till de teoretiska utgångspunkterna 

och tidigare forskning inför vår analys av det insamlade materialet. 

Materialet samlades in genom observationer, intervjuer och elevtexter. Vi valde att vara med och 

observera för att vara mer delaktiga i processen med elevtexterna samt återkopplingen. Detta gav 

oss även möjligheten att bättre förstå hur eleverna känner sig i processen och på plats få omedelbar 

respons gällande vilken typ av återkoppling som ges. Vi valde även att intervjua eleverna för att ta 

reda på hur de upplever arbetet med metoden. Våra frågor inkluderade hur det känns att få och ge 

återkoppling (se bilaga 3). 

5.1.1 Observationer  

I undersökningen genomfördes en strukturerad observation där ett observationsschema (se bilaga 2) 

användes. Under observationen fördes anteckningar i observationsschemat samt i form av 

fältanteckningar. I fältanteckningar är det väsentligt att skriva fullständiga noteringar och att skriva 

ner dem direkt, så att det som anses relevant för undersökningen inte förloras eller glöms bort 

(Bryman 2018, s. 533–536). Vi observerade två olika klasser. Varje klass observerades vid två olika 
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tillfällen och en timme vardera. Det gick två dagar mellan observationstillfällena under olika tider 

på dagen. Vi var två olika observatörer vid alla tillfällen.  

Observationsschemat består av de olika återkopplingsnivåerna. På uppgiftsnivå, på arbetsprocessen, 

på metakognitiv nivå eller på personliga egenskaper. Den uppgiftsrelaterade återkopplingen är där 

läraren eller kamraten ger muntlig eller skriftlig återkoppling på en specifik uppgift, individuellt 

eller i helklass. Denna typ av återkoppling inriktar sig främst på det ytliga och fungerar som en bas i 

de andra återkopplings nivåerna. Denna typ av återkoppling är på ett generellt sätt svårare att 

applicera på andra uppgifter. Den processrelaterade återkopplingen ska ge eleven möjlighet att 

förbättra sina metoder och strategier, den syftar till att förbättra elevens inlärningsstrategier under 

olika moment. Den metakognitiva återkopplingen fokuserar främst på elevens egen förmåga att 

tänka över sin inlärningsprocess. Eleven bedömer sig själv och sin arbetsinsats utifrån de 

övergripande målen. De tre nyckelfrågorna; vart ska jag komma var är jag nu i förhållande till målet 

och hur kommer jag dit, är centralt i återkopplingen. Den personliga återkopplingsnivån har som 

syfte att trösta och ge beröm till eleven som person. Skillnaden mellan personlig återkoppling och 

de övriga återkopplings nivåerna är att den vänder bort fokus från uppgiften och processen. 

Strukturerad observation är en teknik där man observerar deltagare under en bestämd tid efter regler 

eller scheman, för att tydligt dokumentera det som är av intresse för observationen (Bryman 2018, 

s. 340). I strukturerade observationer är det väsentligt att man gör ett urval av vem och vad som ska 

observeras samt när observationen ska ske (Bryman 2018, s. 345). Således valde vi två klasser och 

vilka tidpunkter vi skulle observera dem på. Med hjälp av observationsschemat var det enklare att 

dokumentera elevernas återkoppling på varandra. Det var enklare att följa schemat när det som 

skulle observeras var förutbestämt och såg till att resultaten kunde samlas in. Syftet med 

observationsschemat var att elevernas kommentarer skulle sammanställas på ett rättvist sätt.  

 

5.1.2 Intervjuer 
 

I undersökningen genomfördes intervjuer i båda klasserna. Innan inspelning av intervjuerna 

presenterade vi syftet med den för eleverna och om vi hade deras tillåtelse att spela in (Ahrne & 

Svensson 2011 s. 53). Innan intervjun påbörjas är det viktigt att ge en introduktion till hur 

undersökningen kommer att gå tillväga. Det är centralt att skapa en relation till respondenterna för 

att de ska känna sig trygga och avslappnade (Bryman 2018, s. 268). Intervjuerna spelades in för att 

underlätta för oss att tillgodogöra oss korrekt information från intervjupersonerna. Stödord och 

centrala fraser antecknades för att underlätta transkriberingen (Ahrne & Svensson, 2011 s. 53). 

Strukturerade intervjuer genomfördes med eleverna. Denna typ av intervjuer genomförs utifrån ett 

tidigare fastställt intervjuschema (se bilaga 3). För att intervjun ska kunna sammanställas och vara 

så tillförlitlig som möjligt så ska intervjuaren formulera frågorna i samma ordning och på samma 

sätt (Bryman 2018, s. 257).  

Intervjun innehåller frågor om upplevelsen av återkoppling som eleverna varit delaktiga i. Det anses 

vara lättare för eleverna att reflektera kring en händelse som är känd och konkret för dem 

(Doverborg & Pramling Samuelsson 2000, s. 33).  



 

 23 

Observationsanteckningarna och intervjuerna har transkriberats och sammanställts direkt eftersom 

intrycken från intervjun och observationen då är färska (Svensson & Göran 2013, s. 66). Analysen 

av observationerna gjordes efter observationsschemat. Fältanteckningarna har sammanställts för att 

se likheter och skillnader i våra noteringar och samla den muntliga respons eleverna gav. Vad som 

är specifikt för varje återkopplingsnivå är en tolkning för att kategorisera olika sätt att uttrycka 

återkopplingen på.  

Syftet med undersökningen var att se hur eleverna upplever arbetet med återkoppling och hur de 

tycker att det fungerar med kamratåterkoppling. I kamratåterkopplingen så var några av de centrala 

delarna som undersöktes skiljeteckenkontroll, stavning och innehåll. Den muntliga återkopplingen 

från lärarna innehöll röd tråd och att bild samt text hänger ihop samt återkoppling avseende 

skiljetecken, kontroll, stavning och stor bokstav. De centrala delarna eleverna skulle bedöma faller 

under den uppgiftsanknutna nivån.  

5.2 Genomförande 
 

Vi började observationstillfällena med att tilldela läraren vår skrivuppgift (se bilaga 1) och beskrev 

vad vår tanke och vad fokus med uppgiften var. Därefter presenterade vi oss för klassen. Vi 

förklarade varför undersökningen skulle göras och vad den kommer att användas till samt att det är 

frivilligt för alla att delta. 

Uppgiften som eleverna fick av oss innehöll en bild och instruktioner för uppgiften. En skrivuppgift 

valdes till bilden för att ge eleverna en startpunkt. Vi ansåg det vara enklare för dem att ge 

återkoppling på samma uppgift och liknande texter som sina egna. De skulle börja med att studera 

bilden noga, därpå fundera kring en kort berättande text som skulle hänga ihop med bilden i 

uppgiften. Skrivuppgiften innehöll instruktioner om vad eleverna skulle tänka på i skrivandet, vilket 

var att använda skiljetecken på rätt sätt, se till att bilden och texten hänger ihop samt att texten hade 

en tydlig röd tråd. Dessa instruktioner användes sedan som bedömningskriterier i återkoppling från 

både lärare och elev i bedömningen av elevtexterna. 

Läraren i klass 1 presenterade skrivuppgiften genom att öppna den på smartboarden. Där beskrev 

hon tydligt vad uppgiften skulle innehålla och vad eleverna skulle göra. Uppgiften och linjerat 

papper delades ut till varje elev. Klass 1 var en multikulturell klass där läraren var tydlig med att 

tala om för oss att uppgiften kunde ta längre tid och behövde anpassas för en del elever. Läraren 

gick igenom uppgiften noggrant punkt för punkt med eleverna genom att läsa högt och förklara vad 

varje del betydde, t ex hur den röda tråden ska tolkas och hur man arbetar med den under textens 

gång och att texten ska ha ett flyt och en tydlig start och slut tillsammans med ett problem som 

presenteras. Klassen behövde en lång introduktion av uppgiften i förväg då eleverna inte hade 

kommit långt i att skriva texter självständigt eller att ge återkoppling på dem. Det första 

observationstillfället var vid skrivningen av texten och det andra vid återkopplingen och 

revideringen av texterna. Läraren var även noggrann med att beskriva syftet med återkopplingen 

och hur den skulle gå till, som exempelvis att revideringar av texterna görs efter att eleven mottagit 

återkoppling från en kamrat, utifrån de kommentarer som gjorts och att de skulle bearbeta sin text 

med en röd penna. Detta för att tydliggöra vilka ändringar som gjorts i efterhand. Eleverna blev 

klara i olika omgångar där vissa blev färdiga redan på första lektionen och kunde paras ihop med en 

kamrat medan andra behövde längre tid på sig. Detta hjälpte oss i vår observation och att hinna vara 
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med när återkoppling gavs. När en elev blev färdig väntade hen tills läraren parade ihop eleven med 

en kamrat som också var klar med sin text. Så snabbt de parades ihop började de läsa varandras 

texter och sedan gav de muntlig respons på den. Efter mottagen respons gick eleverna tillbaka till 

sina platser eller satt kvar med sin återkopplingskamrat och började att revidera sin text med en röd 

penna, så att ändringarna efter återkopplingen blev synliga. 

Läraren i klass 2 presenterade uppgiften som eleverna skulle göra och talade om för dem att 

kamratåterkoppling skulle ske efter den färdiga skrivuppgiften. Alla elever fick varsin uppgift med 

linjerat papper till. Klassen var van vid att skriva berättande texter och även med att arbeta med 

kamratbedömning, vilket gjorde att eleverna satte igång med arbetet omedelbart. En del elever blev 

klara innan första lektionen var slut och visade då sina texter för läraren som läste igenom dem och 

gav en egen kort återkoppling till varje elev i form av beröm eller punkter att tänka på. Hon hjälpte 

även de elever som fastnade i texten eller inte kunde komma igång med skrivandet direkt. Lärarens 

korta återkoppling hade emellertid inte någon betydelse för elevernas revideringar då det betonades 

att revideringar med röd penna skulle göras efter kamraternas återkoppling och utifrån kamraternas 

kommentarer. Även i denna klass var läraren tydlig med att gå igenom uppgiften med eleverna. 

Efter att uppgiften var utdelat till alla läste läraren upp uppgiftens alla punkter högt i klassen och 

såg till att alla förstod vad de skulle göra. Den röda tråden förklarades även här noggrant för 

eleverna och även hur man börjar med att skriva en berättande text och hur man ska tänka när det 

gäller olika skiljetecken. Detta låg till grund för att eleverna skulle förstå uppgiften bättre och även 

för att de senare lättare skulle begripa hur återkopplingen skulle ges och vad de skulle titta efter.  

Inför den muntliga återkopplingen kommunicerade vi med respektive lärare om vad våra riktlinjer 

för återkopplingen var. Eleverna skulle få tid till att läsa varandras texter och vi skulle få möjlighet 

att vara med och observera allas muntliga återkoppling. Elevernas revidering och omarbetning av 

texterna skulle endast ske utifrån kamraternas kommentarer och med en röd penna för att tydliggöra 

vilka ändringar som gjorts. Vi hade fyra punkter som eleverna skulle titta extra noga på och vilka de 

även skulle ge muntlig återkoppling på. De fyra punkterna var: skiljeteckenkontroll, stor bokstav, 

hur väl texten hör ihop med bilden och om texten har en tydlig start och avslut. Lärarna förklarade 

för eleverna vad de skulle titta efter och hur de skulle ge återkoppling till sina kamrater; att de 

skulle vara noga med att läsa kamratens text, ge minst en positiv kommentar innan de hjälpte 

kamraten med kommentarer om vad de kan tänka på och vad som behöver ändras i texten. Inför den 

muntliga återkopplingen skrev eleverna i respektive klass en berättande text (se bilaga 4). När 

eleverna började läsa varandras texter och gav sina muntliga återkopplingar så var vi närvarande 

utan att störa eleverna i processen. Eleverna blev klara i olika omgångar vilket hjälpte oss i vår 

observation av allas muntliga återkopplingar. Vi gick runt i klassen, noterade i observationsschemat 

och antecknade. Eleverna ändrade sedan i sina texter efter mottagen muntlig återkoppling. Läraren 

gav instruktioner om att alla ändringar skulle göras med röd penna utifrån de kommentarer man 

hade mottagit av kamraten, så att ändringarna efter återkopplingen markerades. 

Mot slutet av det andra observationstillfället satt en av oss utanför klassrummet och började med 

elevintervjuerna. 

 

5.3 Material och urval  
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De två klasserna som deltog i undersökningen tillhörde årskurs 2 och bestod av ungefär lika många 

elever. Klass 1 utgjordes av 31 elever, där endast 27 av dessa medverkade i undersökningen. Klass 

2 hade 28 elever, där 25 elever medverkade i undersökningen. Lärarna i respektive klass bestämde i 

förväg vilka som inte kunde delta i undersökningen av olika skäl. Vi hade kommit i kontakt med 

dessa klasser genom våra tidigare verksamhetsförlagda utbildningar. Utifrån vår tidigare kännedom 

om skolorna och deras arbetssätt var vi medvetna om hur stor vana respektive klass hade med det 

formativa arbetssättet och kamratåterkoppling. Fokus var därför på ett målstyrt urval med syftet att 

kunna göra jämförelsen mellan en klass som är van med arbetssättet och en klass som inte är van att 

arbeta med kamratåterkoppling (Bryman 2014, s. 350).  

 

5.4 Metoddiskussion 
 

Tillförlitligheten av denna kvalitativa undersökning är begränsad eftersom underlaget är så pass litet 

med endast två medverkande klasser i studien. Urvalet skulle kunna ha gjorts bredare genom 

inkludering av fler elever för att öka tillförlitligheten av studien. I undersökningen ingick totalt 52 

elever ur två klasser. Tillförlitligheten är även begränsad då vi inte kan vara säkra på att vi har fått 

ta del utav samtliga deltagande elevers kommentarer under den muntliga återkopplingen liksom att 

varje ändring i de reviderade texterna inte kan bevisas ha ett samband med den återkoppling de 

mottagit. 

Det var elever som inte deltog i undersökningen på grund av koncentrationssvårigheter. Detta 

framkom tydligast i ett av de observerade klassrummen där eleverna var mindre motiverade och 

studieinriktade. Utifrån de observationer och intervjuer vi genomförde så framkom det en skillnad 

mellan de två observerade klassernas vana att arbeta och förhålla sig till kamratbedömning. 

Eleverna i klass 1 var nybörjare och hade ingen tidigare erfarenhet av att läsa varandras texter och 

ge återkoppling medan eleverna i klass 2 hade erfarenhet av att skriva texter och ge återkoppling. 

Detta visade sig genom de antal muntliga kommentarer eleverna gav varandra samt kvalitén på 

kommentarerna. Efter genomförande och bearbetning av intervjuerna ser vi också att vi kunde ha 

haft följdfrågor för att bättre följa upp barnens tankar kring återkoppling. 

 

5.5 Etiska aspekter 
 

Innan våra besök hos klasserna skickades ett missivbrev och en samtyckesblankett (se bilaga 5) ut 

till respektive lärare. Samtyckesblanketten var riktad till vårdnadshavare för godkännande. I 

blanketten fick vårdnadshavare alternativen JA eller NEJ på frågan om de godkände att eleverna 

fick medverka i studien. Bryman (2018, s. 170) uppmärksammar de etiska principerna som rör 

integritet, konfidentialitet, frivillighet och anonymitet. I missivbrevet presenterade vi oss själva och 

informerade om undersökningens syfte. Vidare informerade vi om att deltagarna i undersökningen 

frivilligt kunde avstå från att delta. Det framgick även att alla deltagare skulle vara anonyma och att 

allt material som samlades in endast skulle används i denna undersökning, vilket Bryman (2018, s. 

171) kallar nyttjandekravet.  
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6 Resultat 

 
I resultatdelen presenteras det insamlade materialet som visar elevernas arbete med 

kamratåterkoppling och vilka styrkor respektive svagheter de uppmärksammar i varandras texter, 

hur de upplever arbetet med återkoppling och vad läraren fokuserar på i sitt arbete med återkoppling 

på elevernas skrivna texter. Den muntliga responsen från både lärare och elever framställs även i 

denna del. I denna del redogörs också för intervjuerna med eleverna från båda klasserna.  

 

6.1 Kamratåterkoppling 
 

Kamratåterkopplingen observerades under tiden den pågick. Det var viktigt att följa eleverna under 

arbetets gång och ta del utav den respons som gavs. Eleverna fick tydliga instruktioner innan 

responsen skulle ges om vad de skulle undersöka extra noga i kamraternas texter, så som 

felstavning, skiljeteckenkontroll och om texten hade en tydlig start och avslut samt hängde ihop 

med bilden i uppgiften. Innan eleverna läste varandras texter visade de sina texter för läraren som 

läste igenom och gav en egen kort återkoppling till varje elev innan hen skickade den vidare till en 

kamrat för återkoppling. Eleverna var aktiva och återkopplingen av båda texterna pågick i 

sammanlagt cirka 10-20 minuter. Efter att eleverna hade gett varandra sina synpunkter och sin 

respons så skulle de utifrån kamratens feedback ändra i sina texter med en röd penna för att visa 

vilka ändringar som gjorts i efterhand.  

 

6.1.1 Kamratåterkoppling klass 1 
 

Klass 1 var den klass som inte var van vid att arbeta med kamratbedömning och 

kamratåterkoppling. På grund av flera faktorer så har klassen och läraren inte haft möjlighet att 

börja med detta arbetssätt, som exempelvis språksvårigheter och att vikten har lagts på andra delar 

av undervisningen. Trots att detta tillfälle i stort sett var första gången som klass 1 arbetade med att 

skriva egna texter och sedan lät en kamrat bedöma materialet, så var de flesta aktiva i 

återkopplingen. De flesta av eleverna tyckte det var spännande och lärorikt att få läsa kamratens 

text och ge respons därefter, och framför allt att få respons tillbaka.  

Eleverna var som sagt mer aktiva än väntat och började direkt med att hitta småfel i kamraternas 

texter. Som instruktionerna löd så hittade de felstavningar och felplacerade skiljetecken i texten. 

Vissa elever påpekade stavfel och då försökte de tillsammans komma på hur man stavade ordet rätt, 

ibland frågade de läraren. Många av eleverna började med att kommentera rubriken; om den hade 

stor bokstav, om den var skriven på rätt plats och dess koppling till resten av texten. Många av 

kommentarerna rörde stavningen, stor bokstav och enklare skiljetecken, som punkt och frågetecken. 
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Elevernas muntliga återkoppling, klass 1 

Den muntliga återkoppling av elevtexter i klass 1 visar att eleverna berörde endast två 

återkopplingsnivåer. Eleverna visar en grundläggande förmåga att ge återkoppling som är 

uppgiftsanknuten samt på personlig nivå. Dessa är några av kommentarerna som framkom: 

”Det hängde ihop med bilden.” 

 

”Berättelsen var rolig.” 

”Du måste ha stor bokstav efter punkt.” 

 

” Du har glömt att sätta frågetecken.” 

“Rubriken passar din bild.” 

”Fint du skriver.” 

  

”Fint du ritar.” 

 

Tabell 1. Observationsschema muntlig återkoppling klass 1 

 

Återkopplingsnivå

er 

 

 

Uppgiftsanknuten 

 

Skiljetecken 

kontroll, stavning, 

stor/liten bokstav, 

innehåll, förslag 

på förbättring 

Processanknuten 

 

Öppna frågor som 

hjälper eleverna 

Metakognitiv 

 

Egen reflektion 

Personlig 

 

Eleven som person 

Återkoppling som 

fokuserar på 

styrkor 

39   2 

Återkoppling som 

fokuserar på 

svagheter 

19    

Totalsumma 58   2 

 

 

 

Återkopplingskommentarerna (se tabell 1) reflekterar både svagheter och styrkor i elevernas 

muntliga återkoppling av elevtexter, klass 1. 19 av kommentarerna fokuserar på svagheter varav 

alla handlade om skiljeteckenkontroll, stavning, stor/liten bokstav och 41 på styrkor som rörde 
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innehåll, röd tråd, förslag på förbättring, självbedömning och personlig återkoppling. Huvudparten 

av återkopplingen fokuserade således på styrkor och var uppgiftsanknuten, men även återkoppling 

på personlig nivå gjordes av eleverna. Gällande återkoppling som inriktade sig på svagheter så 

hamnade alla kommentarer på uppgiftsanknuten nivå. Ingen återkoppling gavs på processanknuten- 

eller metakognitiv nivå. 

 

 

6.1.2 Kamratåterkoppling klass 2 

 

Klass 2 hade arbetat med kamratåterkoppling tidigare och kände till metoden. Eleverna verkade 

känna igen instruktionerna och att ge återkoppling på texter kändes bekant för dem. Eleverna var 

även bekväma med att skriva berättande texter och vad varje del ska innehålla. Eleverna i klass 2 

var även bekanta med att ge kommentarer som fokuserar på styrkor och svagheter.  

Elevernas muntliga återkoppling, klass 2 

 

Klass 2 uppvisade goda förmågor i tillämpningen av kamratåterkoppling eftersom deras muntliga 

kommentarer gav djupare återkoppling på elevernas texter. Eleverna gav även fler återkopplingar på 

metakognitivnivå. Ett större antal återkopplingar som fokuserar på styrkor gavs på 

uppgiftsanknuten nivå. De återkopplingarna vägledde eleverna till bättre omarbetning av sina texter. 

Några av elevkommentarerna: 

 

”Bra avslut.” 

 

”Kul att läsa.” 

 

”Ska pojken få ett namn?” 

 

”Du hade en bra avslut på berättelsen” 

 

” Glöm inte  att sätta punkt här.” 

 

”Dåm stavas med o”. 

 

”Visst är jag bra på att skriva berättelser?” 

 

”Nej, vänta jag glömde stor bokstav här.” 

 

“Jag vet att jag måste sätta punkt” 

 

”Du är jätte duktig på att skriva berättelser”  

 

” Vilken fin teckning, hur ritade du av pojken?” 
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Tabell 2. Observationsschema muntlig återkoppling klass 2 

 

Återkopplingsnivå

er 

 

 

Uppgiftsanknuten 

 

Skiljetecken 

kontroll, stavning, 

stor/liten bokstav, 

innehåll, förslag 

på förbättring 

Processanknuten 

 

Öppna frågor som 

hjälper eleverna 

Metakognitiv 

 

Egen reflektion 

Personlig 

 

Eleven som person 

Återkoppling som 

fokuserar på 

styrkor 

43   2 

Återkoppling som 

fokuserar på 

svagheter 

22  3  

Totalsumma 65  3 2 

 

 

 
 

 

Återkopplingskommentarerna (se tabell 2) reflekterar både svagheter och styrkor i elevernas 

muntliga återkoppling av elevtexter, klass 2. 25 av kommentarerna fokuserar på svagheter rörande 

innehåll, röd tråd, förslag på förbättring, skiljeteckenkontroll, stavning, stor/liten bokstav samt 

självbedömning och 45 på styrkor som rörde innehåll, röd tråd, förslag på förbättring, 

självbedömning och personlig återkoppling. Av den svaghetsinriktade återkopplingen så var 

merparten av den uppgiftsanknuten följaktligen medan en liten del var på metakognitiv nivå. 

Avseende återkopplingen som riktade in sig på styrkor så tillhörde flertalet även här den 

uppgiftsanknutna nivån med endast ett litet antal kommentarer på personlig nivå. Ingen 

återkoppling gavs på processanknuten nivå.  

 

 

 

6.2 Lärarnas återkoppling 
 

Här nedan följer exempel på lärarnas återkopplingskommentarer. Vilken nivå de fokuserar på samt 

om de fokuserar på styrkor eller svagheter. 
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6.2.1 Lärarens muntliga återkoppling, klass 1  
 

Det totala antalet inkluderar återkoppling som fokuserar på innehåll, röd tråd och att bild samt text 

hänger ihop. Återkoppling gällande skiljetecken, kontroll, stavning och stor bokstav har också 

inkluderats. Lärarna i klass 1 gav mest återkoppling på svagheter som fokuserar på både innehåll, 

röd tråd och att bild och text hänger ihop samt kontroll av stavning. Nedan följer återkopplingar 

från lärare som fokuserar på styrkor samt exempel på kommentarer: 

 

 

Återkoppling som fokuserar på innehåll, röd tråd, bild och text hänger ihop 
 

” Det finns en röd tråd i texten. Jätte bra.” 

 

”Trevlig berättelse, och så använder du utropstecken rätt. Bra!” 

” Texten ser bra ut.” 

 

 

Återkoppling gällande skiljetecken, kontroll, stavning, stor bokstav 

 

” Jag ser att du har använd stor bokstav efter punkt. Bra!”  

 

” Du börjar varje mening med stor bokstav. Bra!” 
 

Här följer ett urval av återkopplingar från lärare som fokuserar på svagheter samt exempel på 

kommentarer: 

 

Återkoppling som fokuserar på innehåll, röd tråd, bild och text hänger ihop 

 

” Kan du förklara mer här, tänk på att du ska följa den röda tråden i din berättelse” 

 

” Du saknar en rubrik” 

 

” Texten ser bra ut men du behöver beskriva miljön mer” 

 

” Du nämner inte hunden i berättelsen” 

 

Återkoppling gällande skiljetecken, kontroll, stavning, stor bokstav 

 

” Du har tagit paus där det inte ska vara punkt”  

 

 ” Det finns två ord du ska sätta ihop, titta här” 

 

” Du har missat att skriva stor bokstav på vissa ställen titta på det” 

 

” Titta på dubbel beteckningar, skulle med två l och samma med två mm” ”  

Sätt talstreck här!, så här.” 
 

Kommentarerna reflekterar både svagheter och styrkor av lärarnas muntliga återkoppling av 

elevtexter, klass 1. 19 av kommentarerna fokuserar på svagheter avseende innehåll, röd tråd, bild 
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och text hänger ihop samt gällande skiljeteckenkontroll, stavning och stor bokstav  respektive 10 

kommentarer med fokus på styrkor inom samma grupper. 

 

6.2.2 Lärarens muntliga återkoppling, klass 2 

Resultaten visar att lärare från klass 2 gav flest återkopplingar på styrkor i elevernas texter. Mest 

fokus i återkopplingen var på innehåll, röd tråd och att bild och text hängde ihop, men också på 

elevernas stavning, skiljetecken och stor bokstav. Kommentarerna från lärare i klass 2 visar även 

djupare vägledning för förbättring av elevernas text. Här följer återkopplingar från lärare som 

fokuserar på styrkor samt exempel på kommentarer: 

Återkoppling som fokuserar på innehåll, röd tråd, bild och text hänger ihop 

”Texten följer den  röda tråden, bra!” 

 

”Text och bild hänger ihop” 

 

”Du har bra en inledning, handling och avslut på berättelsen” 

 

”Bra skriven text, tänk på  stavning här”  

” Texten har en röd tråd. Intressant handling !” 

“Passande rubrik!” 

 

 

Återkoppling gällande skiljeteckenkontroll, stavning, stor bokstav 

 

” Jag ser att du har använd stor bokstav efter punkt. Bra!”  

 

“Du är noga med stavningen” 

 

” Du använder rätt skiljetecken” 

 

 

Nedan följer ett urval av återkopplingar från lärare som fokuserar på svagheter samt exempel på 

kommentarer: 

 

Återkoppling som fokuserar på innehåll, röd tråd, bild och text hänger ihop 

 

” Tänk på att skriva längre meningar”. 

 

”Kan du skriva mer om pojken? ” 

 

” Hur tappade pojken sin drake? Skriv lite mer om det?” 

“Hur är miljön? Vart är de?” 

 

Återkoppling gällande skiljeteckenkontroll, stavning, stor bokstav 

 

” Ser bra ut, glöm inte att sätta punkt här” 

 

” Du har glömt att skriva stor bokstav i början av den här meningen” 

“Pojkens namn ska börja med stor bokstav” 
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Kommentarerna reflekterar både svagheter och styrkor, men mer på styrkor av lärarnas muntliga 

återkoppling av elevtexter, klass 2. 8 av kommentarerna fokuserar på svagheter avseende innehåll, 

röd tråd, bild och text hänger ihop samt gällande skiljeteckenkontroll, stavning och stor bokstav  

respektive 22 kommentarer med fokus på styrkor inom samma grupper. 

 

6.3 Svar från elevernas intervjufrågor 
 

Här nedan presenteras exempel på svar som eleverna gav i några av intervjufrågorna för att få ge en 

helhetsbild av hur eleverna upplever återkoppling. Återkoppling från lärare och kamrat samt 

svårigheterna som de stötte på under användning av metoden exemplifieras nedan. 

 

Fråga 1: Vad tycker du är bra med kamratåterkoppling? 

 

Elev från klass 1: Det var jättekul att min fröken tyckte att jag skrev bra 

 

Elev från klass 1: Jag fick läsa min kompis text som var kul 

 

Elev från klass 2: Det är kul att få beröm när man gjort något bra, då blir jag glad! 

 

Elev från klass 2: Man kan lära sig av varandra och hjälpa varandra 

 

Fråga 2: Vad är svårast med kamratåterkoppling?  

 

Elev från klass 1: Jag tyckte det var svårt att hitta vad jag skulle ge respons på. Jag kan inte så 

mycket om hur en berättande text ska skrivas. Vi har inte jobbat så mycket med det i klassen 

 

Elev från klass 1: Att såra min kompis när jag säger något som är fel 

 

Elev från klass 2 : Ibland är det svårt att ge respons om man inte tycker något är bra utan att 

kompisen blir ledsen. 

 

Elev från klass 2: Jag vet inte vad jag ska ge respons på som inte bara är stavfel  

 

Fråga 3: Hur känns det att få återkoppling av läraren? 

 

Elev från klass 1: Det kändes bra, jag fick veta hur jag skulle skriva 

 

Elev från klass 1: Det var kul att läraren sa att jag var bra på att använda stor bokstav 

 

Elev från klass 2: Bra, för då vet jag om det jag skrivit är bra eller dåligt 

 

Elev från klass 2: Jag tycker det är kul när läraren säger att jag gjort något bra men kanske inte lika 

kul när jag gjort något fel. 
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Tabell 3. Sammanställning av elevernas upplevelser av kamrat och läraråterkoppling i klass 1 och 

klass 2  

 

Elevers upplevelse av 

kamratåterkoppling 

Elevers svårigheter 

med 

kamratåterkoppling 

Elevers upplevelse av 

läraråterkoppling 

Givande för 

skrivande. Får 

eleverna att tänka på 

saker de inte tänker 

på. Som exempelvis 

stavning. 

 

Att de får läsa 

varandras texter 

uppfattades som 

roligt. 

Svårighet med att hitta 

delar i texten där 

återkoppling ska ges. 

 

Rädd att såra 

klasskamrat vid 

negativ respons. 

Visar för eleven hur 

den kan gå vidare i sin 

text. Ett exempel kan 

vara om texten följer en 

röd tråd. 

 

Eleverna tyckte det var 

roligt att få positiv 

återkoppling från 

läraren. 

 

 
 

Sammanställningen av intervjufrågorna (se tabell 3) från båda klasserna redovisar att alla eleverna 

upplever kamratbedömning som givande för deras skrivande men att det ibland kan vara svårt att 

hitta delar i texten att ge återkoppling på. De flesta av eleverna i klass 1 upplevde att det var svårt 

att se vilka delar som återkopplingen skulle ges på. Detta var inte ett överraskande resultat eftersom 

dessa elever inte var vana med kamratbedömning. En del elever i klass 2 upplevde också att det var 

svårt att hitta svagheter i delar som inte bara är uppgiftsanknutna. Gemensamt för de båda klasserna 

var att eleverna var tveksamma till att ge kritik och påpeka fel eftersom de inte ville såra sin 

klasskamrat.
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7 Diskussion 
 

Under denna rubrik kommer vi ge en kort översikt över undersökningens genomförande. Utifrån 

frågeställningarna utvärderar och reflekterar vi över det resultat vi fick och vad som kunde ha gjorts 

annorlunda. Vi spekulerar även i om resultaten är rimliga samt vad de eventuellt kan betyda och om 

man kan fastställa något utifrån dem. Våra egna tankar om huruvida syftet är uppnått och till vilken 

grad kommer att behandlas. Även val och utformningen av undersökningen lyfts fram samt 

kommenteras. 

 

 

7.1 Kort översikt över undersökningens genomförande 
 

Undersökningen gjordes i två klasser från årskurs 2 som vi valde att benämna “klass 1” och “klass 

2”. Klass 1 hade inte arbetat med kamratåterkoppling tidigare medan klass 2 var van med metoden 

och hade arbetat med kamratåterkoppling vid flera tillfällen tidigare. Materialet samlades in genom 

observationer, intervjuer och undersökning av elevtexter. Vi observerade för att vara mer delaktiga i 

processen med elevtexterna samt den muntliga återkopplingen. Undersökningen utgick från en 

skrivuppgift (se bilaga 1) där eleverna fick skriva en berättande text till en bild, för att sedan efter 

kamratbedömning göra revideringar av sina texter. Skrivuppgiften innehöll instruktioner om vad 

eleverna skulle tänka på i skrivandet, som användandet av skiljetecken på rätt sätt, stor bokstav, att 

se till att bilden och texten hänger ihop samt att texten har en tydlig röd tråd. Dessa instruktioner var 

lika med bedömningskriterier vid återkopplingen från både lärare och elev i bedömningen av 

elevernas skrivna texter utifrån uppgiften de fick. Under skrivandet av uppgiften fick eleverna korta 

muntliga återkopplingar från läraren för att kontrollera att alla punkter var med och vad eleverna 

skulle tänka på. När eleverna var klara läste de varandras texter och gav varandra muntlig 

återkoppling som skulle vara till grund för revideringarna av texterna. Vi hade fyra punkter som 

eleverna skulle titta extra noga på och som de även skulle ge muntlig återkoppling på. De fyra 

punkterna var; skiljeteckenkontroll, stor bokstav, hur väl texten hör ihop med bilden och den röda 

tråden i handlingen. Som avslutning gjorde vi strukturerade intervjuer med eleverna för att få reda 

på deras upplevelser av att få återkoppling av lärare och klasskamrat. 

 

7.1.2 Resultatdiskussion utifrån frågeställningarna 
 

Vår studie undersökte förekomsten av återkopplingsnivåer på  uppgiftsnivå, processnivå, 

metakognitiv nivå och personlig nivå hos två klasser i årskurs 2. Resultatet visar att den 

övervägande delen av elevernas kommentarer innefattar korrigerande återkoppling på 

uppgiftsnivån. Att det var just den uppgiftsanknutna återkopplingen som dominerade kan bero på 

att det är den nivå som utgör själva ”basen” för återkoppling och därmed är den som kommer mest 

naturligt när eleven är nybörjare. Den är grundläggande, konkret och specifik. De få 

kommentarerna som förekom på metakognitiv samt personlig nivå kan ha sin förklaring i elevernas 

unga ålder och brist på erfarenhet i att ge återkoppling. Att eleverna inte gav någon återkoppling 

som fokuserar på svagheter på personlig nivå kan ha att göra med att de inte ville såra sina 

klasskamrater. Ingen av eleverna gav någon återkoppling på processanknuten nivå, vilket även det 
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kan förklaras med att de är noviser inom området. Men det har också att göra med våra 

instruktioner och de punkter eleverna blev instruerade att ge återkoppling på. Skiljeteckenkontroll, 

stor bokstav, den röda tråden samt om bilden hänger ihop med texten är alla punkter inom den 

uppgiftsanknutna nivån.  

Hur fungerar kamratåterkoppling och vilka svagheter respektive styrkor identifierar 

eleverna i varandras texter?   

 

Forskning av Martijn J.M, Leenknecht och Frans J. Prins (2016) visar på en positiv effekt av 

kamratbedömning då den hjälper dem att kunna hitta styrkor respektive svagheter i texter.  

 Studien (Philippakos 2017) visar emellertid att eleven kan ha svårt att utvärdera sitt eller andras 

arbeten vid omarbetningar och identifiera sådant som behöver utvecklas eller ändras pga att de 

saknar kunskap och utvärderingskriterier/metoder. Svårigheter för eleverna vid kamratbedömning 

är att de inte förstår innebörden av återkoppling, vilka förslag de ska ge på utveckling av texten 

eller vilka delar av texten de ska kommentera och därmed kan återkopplingen bli felaktig. För att 

kamratåterkoppling ska fungera optimalt så behöver eleverna få instruktioner och kriterier för hur 

kamratbedömningen ska gå till, vilket dessutom kan vara till fördel för eleverna då den utvecklar 

deras egen självbedömning att granska, bedöma och kunna omarbeta sina egna texter (Philippakos 

2017). Betydelsen av bedömningskriterier och tydliga instruktioner om kunskaper och kriterier 

betonas av samtlig forskning inom området liksom att övning på återkoppling av texter ger 

färdighet. Återkopplingen av varandras texter och huruvida den fokuserar på svagheter eller styrkor 

skiljer sig något åt vid jämförelse mellan klass 1 och klass 2. Klasserna har som helhet olika 

kulturella bakgrunder där klass 1 är en multikulturell klass och klass 2 är en homogen klass. Att 

resultatet skiljer sig borde enbart ha att göra med det faktum att klass 2 faktiskt har vanan av att 

arbeta med kamratåterkoppling, och inte faktorer som kulturella bakgrunder. Majoriteten av 

eleverna, från de båda klasserna, har fokuserat på styrkor och svagheter av uppgiftsanknuten 

återkoppling såsom rätt eller fel gällande skiljeteckenkontroll, stavning, stor bokstav och om bild 

och text hänger ihop. Personlig återkoppling var det också bara ett fåtal som gav men då bara med 

fokus på styrkor. Endast ett fåtal i klass 2 använde den metakognitiva återkopplingen. Ingen gav 

återkoppling på den processanknutna nivån. Att det blev just denna fördelning samt art av 

återkopplingsnivåer har troligtvis att göra med att barnen trots allt bara är åtta år gamla och faktorer 

som skiljetecken, kontroll, stavning och stor bokstav är enkla att upptäcka om de är felaktiga eller 

ej. Att ingen av eleverna fokuserade på svagheter för återkopplingsnivån personlig kan förklaras 

med att ingen ville göra sin kompis ledsen genom att säga exempelvis “Du är dålig på att skriva”. 

Enligt oss är detta ett bra betyg till samtliga deltagare i studien eftersom det är tecken på att 

samtliga kan känna empati. Utifrån våra teoretiska utgångspunkter (se avsnitt 3) och tre teorier och 

perspektiv om lärande så påverkas, enligt behaviorismen, just lusten att lära av omvärldens 

reaktioner och respons på aktuell aktivitet, dvs. det skapas ett betingat beteende om en handling 

belönas och leder till att man därmed vill utföra den på nytt. Teorin gör således gällande att 

belöning av ett önskat beteende ger viljan att lära. Kunskap betraktas som inhämtande av beteenden 

där ökad respons leder till att beteendet stärks och inlärning sker. Detta sker under 

kamratbedömning då eleven får lära sig nya beteenden som är viktiga när de själv ska ge respons 

och bedöma en kamrats arbete. Att ingen dessutom gav någon återkoppling på processanknuten 

nivå tycker vi också kan härledas till elevernas låga ålder och därmed bristande erfarenhet då en 
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sådan återkoppling ges i samspel och helst bör formuleras som en fråga som uppmuntrar 

klasskamraten till att ta ett eget beslut och vägval i arbetet med uppgiften. Vi tror dock att om 

eleverna får fortsätta och träna på kamratåterkoppling kommer de att lära sig att bemästra att ge den 

typen av återkoppling så småningom. Vi har den uppfattningen att återkoppling på metakognitiv 

nivå är viktigt eftersom det kan stärka elevens tilltro till sin egen förmåga och vilja att själv gå 

vidare i sitt lärande. Inte mycket forskning finns avseende effekten av elevers återkoppling på 

varandra, men metoden med kamratåterkoppling har visat sig ge goda resultat då den förbereder 

eleverna på omarbetning, utvecklar förmågan att utvärdera textens tydlighet samt innehåll. Studier 

visar positiva resultat på kamratåterkoppling i de fall då läraren gav eleverna tydliga instruktioner 

och utvärderingskriterier att utgå ifrån i sin återkoppling. Även vikten av samarbete med läraren för 

kontinuerliga samtal med eleverna under processens gång om deras arbete med återkoppling har 

framkommit i den forskning som gjorts vilket även vi kan relatera till resultaten från vår studie 

(Philippakos 2017). 

 Hur upplever eleverna arbetet med kamratåterkoppling?  

När undersökningen var klar hade vi en strukturerad intervju med varje elev där de fick svara på tre 

frågor enligt följande: 

1. Vad tycker du är bra med kamratåterkoppling? 

2. Vad är svårast med kamratåterkoppling?  

3. Hur känns det att få återkoppling av läraren? 

Överlag så upplevde eleverna att det var positivt med kamratåterkoppling men att det kunde vara 

svårt att hitta vilka delar i texterna de skulle ge återkoppling på (se avsnitt 6.3). Detta tror vi har att 

göra med att den erfarenhet som krävs för att analysera en text och komma med frågor och 

synpunkter som gör att klasskamraten kan utveckla och förbättra texten saknas hos eleverna. Vi är 

däremot fullt övertygade om att det som saknas för att den färdigheten ska utvecklas är fortsatt 

träning i att ge kamratåterkoppling. Enligt Deweys Inquiry teori så är själva utgångspunkten för 

lärandet ett situationsbaserat problem eller oklarhet för eleven. När det uppstår en obalans i 

förståelsen/kunskapen så behövs ny information för att bringa klarhet och ny förståelse/kunskap och 

så uppstår lärdom menar Dewey. Kunskap uppstår följaktligen när eleverna blir delaktiga i den 

pedagogiska processen, till exempel genom meningsfulla aktiviteter, samarbete och genom att de 

får lösa problem på egen hand. Viktigt är dock att läraren ger tydliga instruktioner till eleverna om 

att ge återkoppling på alla fyra nivåer och att hen också noggrant förklarar vad respektive nivå 

innebär, samt ger en introduktion av uppgiften och dess mål. Vår ståndpunkt är att enbart få 

återkoppling på små stavfel inte utvecklar skrivandet utan helst skulle vi vilja se och höra öppna 

frågor där eleven får möjlighet att tänka själv och därmed, som tidigare nämnts, tar ansvar för sitt 

lärande. En bonus är, tror vi, att skrivandet blir mycket roligare. Ingen av eleverna, varken från 

klass 1 eller klass 2, var positivt inställda till att påpeka fel som deras klasskamrat gjort med 

argumentet att de inte ville göra sin klasskamrat ledsen. Vår övertygelse är att man kan lära 

eleverna att formulera sig så att det inte uppfattas som negativt vid påpekande om att något i en text 

är fel eller kan förbättras. En generell regel tror vi är att den elev som ger återkoppling uppträder 

och formulerar sig ödmjukt, gärna med frågor. Forskarna Martijn J.M, Leenknecht och Frans J. 

Prins (2016) menar att kamratbedömning ger positiva inlärningseffekter, höjer elevernas 

självförtroende och även deras förmåga att känna empati för andra. Genom att arbeta med 

återkoppling så utvecklar de också sina kommunikativa färdigheter såsom acceptansen att ta emot 



 

 37 

kritik, förhandla, utvärdera, ge objektiva förslag, vara diplomatisk och att motivera. Även elevernas 

självbedömning förbättras. 

Vad är centralt när läraren använder sig av återkoppling? 

Tidigare forskning av Philippakos (2017) beskriver att eleverna behöver kunskap om hur de ska 

bedöma sina egna och andras texter. De behöver kunna se värdet av omarbetning av texten annars 

finns tendensen att hoppa över det. Eleverna är därmed beroende av stöd från läraren i både hur 

själva omarbetningen av texten ska gå till men även avseende återkoppling på den, det vill säga det 

behövs ett fullgott stöd för eleven under hela skrivprocessen. För att maximera de positiva 

effekterna av återkoppling så bör den innefatta mål som är utmanande och specifika och har eleven 

i fokus utifrån de tre frågorna Vart är jag på väg? som bygger på mål, Hur kommer jag dit? och Hur 

går jag vidare? (Hattie & Timperley 2007). Det finns en skillnad mellan de två klasserna och 

lärarnas fokus vid återkoppling på elevernas texter. Läraren från klass 1 har fokuserat mer på 

svagheter och läraren från klass 2 mer på styrkor. Resultatet visar att eleverna från klass 1 gav färre 

återkopplingskommentarer som helhet och även färre kommentarer som fokuserar på svagheter, 

detta kan bero på bristen på erfarenhet i att ge återkoppling. Gällande utformningen av de olika 

återkopplingsnivåerna som lärarna gav så måste vi vara självkritiska och påpeka att vi borde 

utformat undersökningen annorlunda och givit lärarna tydligare instruktioner att även ge feedback 

på processanknuten nivå och personlig nivå och ge eleverna chansen att reflektera i den 

metakognitiva nivån. Marrs, McBride, Zumbrunn & Stringers (2016) forskning visar att elever är 

positivt inställda till återkoppling från läraren då det vägleder dem i deras skrivande och ger dem 

information om vad de behöver arbeta vidare med liksom det är utvecklande, ger motivation och 

bekräftelse. Eleverna har emellertid visat sig uppleva återkoppling negativt om den enbart 

innehåller kritik, om de blir sårade av den eller skäms till följd av den vilket kan resultera i att de 

istället tappar förtroendet för sin skrivförmåga. En reflektion är att resultatet av vår undersökning 

tydligt visar att även lärare behöver träna på återkoppling då resultatet tydligt visar att de missar 

möjligheten till att ställa öppna frågor gällande elevernas arbete och uppmuntra dem till 

självbedömning. Vi anser att det hade stärkt elevernas förmåga att bedöma sig själva och de skulle 

därmed ta ansvar för sitt eget lärande, vilket är av stor vikt. Utifrån teorin om den proximala 

utvecklingszonen (Vygotskij) så är lärandet en ständigt pågående process där ny kunskap leder 

vidare till utvecklad kompetens. Utifrån denna utgångspunkt så är det således betydelsefullt att 

eleven får det stöd som hen är I behov av från antingen kamrat eller lärare för en vidare gynnsam 

utveckling, t ex vid språkanvändning. Här är pedagogens kunskap om när eleven behöver detta stöd 

viktigt för att vägleda eleven i sin utveckling. Tidigare forskning inom området visar att det är 

nödvändigt att det finns ett lärandesammanhang för att återkopplingen ska bli effektiv, det vill säga 

att eleven ska kunna uppvisa att hen har tillgodogjort sig infon från återkopplingen. Störst effekt har 

den visat sig få då den fokuserar på felaktiga tolkningar som eleven gjort, mindre om den inriktar 

sig på det som eleven inte förstått t ex. svårbegripligt material. Att läraren i klass 2 fick möjlighet 

att fokusera mer på styrkor berodde på att de eleverna i klassen har bättre språkkunskaper jämfört 

med klass 1 där en del av eleverna var nyanlända till Sverige varvid de har det svårare initialt med 

språket. Forskning av Dann (2015) betonar vikten av en dialog mellan lärare och elev då 

kommunikation förstärker elevens perspektiv vilket gör att de själva kan reglera sitt lärande; 

formulera sina mål och vad de behöver göra för att nå dem. En dialog avseende återkoppling ger en 

medvetenhet hos både elev och lärare som inte skapas under klassrumsundervisning.
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8 Slutsats och vidare forskning 
 

I detta avsnitt presenteras undersökningens slutsatser och förslag på vidare forskning. 

 

8.1 Slutsats 
 

Kamrat- och läraråterkoppling är viktigt för att varje elev ska kunna utveckla sina kunskaper och 

färdigheter (Slemmen, Trude 2013, s. 127–128). Återkoppling kan ges på många vis och det behövs 

träning för att kunna bemästra att ge och motta det. Därmed är slutsatsen att det är av stor vikt att 

både ge och få återkoppling från tidig ålder eftersom den färdigheten inte bara är till nytta under 

elevens skolgång utan genom livet.  

Resultatet från vår undersökning visade att det var den uppgiftsanknutna nivån som var den 

vanligast förekommande i elevernas återkoppling på varandras texter, både den som fokuserar på 

styrkor respektive svagheter. Anledningen till detta beror sannolikt på deltagarnas (elevernas) unga 

ålder, att det är lättast att ge respons på uppgiftsnivå och att de saknar erfarenhet av att arbeta med 

återkoppling. Men det kan också bero på de punkter eleverna blev instruerade att tänka på vid 

återkoppling ingår i den uppgiftsanknutna nivån. Vid träning av att ge och få återkoppling är det 

viktigt att läraren tänker på att samtliga återkopplingsnivåer inkluderas, dels när hen ger 

återkoppling men även när eleverna ger återkoppling till varandra. Det är viktigt att det finns tydliga 

mål och en tydlighet i vad eleverna ska bedöma. Lundahl (2014, s. 11) beskriver bedömning som ett 

sätt att mäta individers kunskap, alltså kännedom om vad andra vet eller hur mycket av kunskapen 

de har tillägnat sig. Det vi tycker han missar där är att bedömning är mer än bara ett betyg då 

konstruktiv återkoppling, ofta i form av en fråga, kan lyfta elevens tankar och synsätt och därmed 

stärka hens utveckling och lärande. För att göra Lundahl rättvisa så påvisar han slutligen att varje 

elev ska vara ägare av sin egen lärprocess och att de kan bedöma sig själva och veta när de behöver 

utvecklas inom ett område. Han påpekar också att det krävs självständighet i den egna lärprocessen, 

speciellt i mognare ålder (Lundahl 2015, s. 549–552). Eftersom eleverna i vår undersökning enbart 

var 8 år gamla så är det inte av lika stor vikt, enligt Lundahl. Vårt resultat visar tydligt att de ännu 

inte bemästrar förmågan till självbedömning. Vår uppfattning är dock att det är bra att börja träna på 

återkoppling i tidig ålder och att det bör vara en pågående process genom skoltiden. 

 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka vilket fokus lärare och elever har vid givande av 

återkoppling samt hur denna respons upplevs av mottagaren. 

Resultatet visar att både lärare och elever fokuserar främst på styrkor samt återkoppling på 

uppgiftsanknuten nivå (se tabell 1 och 2) och (se avsnitt 6.2.2). Detta tror vi är på grund av brist av 

erfarenhet när det gäller att ge återkoppling samt de punkter elever och lärare väljer att fokusera på. 

Att kontrollera skiljetecken, stor bokstav och handling, faller in på den uppgiftsanknutna nivån. Här 

fokuserar man endast på den specifika uppgiften och rätt versus fel i texten. Genom våra intervjuer 

med eleverna (se avsnitt 6.3) så ser vi att responsen oftast upplevs positivt av mottagaren. Eleverna 

ansåg att responsen hjälpte de att komma vidare i sina texter, hjälpte de att rätta eventuella fel samt 

tyckte om att få positiv respons.  

Den undersökning vi gjort baseras enbart på resultat från ett fåtal tillfällen och inte under en längre 

tid. Med stöd av den forskning som finns är vi dock övertygade om att återkoppling på skrivna 
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texter utvecklar elevernas förmåga att skriva och att ta ansvar för sitt lärande med hjälp av tydliga 

instruktioner och god kännedom om vart de ligger och vart de ska i sina kunskaper. 

 

8.2 Vidare forskning 
 

För den vidare forskningen skulle det vara intressant att undersöka flera klasser och fler elever i 

deras återkoppling samt hur den påverkar deras utveckling och revidering av texter. Vidare skulle 

det vara av intresse att under en längre period undersöka kamratbedömningens effekter och hur den 

utvecklas med tiden. Det skulle även vara intressant att vidare undersöka elevernas upplevelser av 

att ge och ta emot olika typer av återkoppling.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Bild och instruktioner för skrivuppgift 
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Bilaga 2 - Observationsschema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återkopplingsniv

åer 

 

 

Uppgiftsanknuten 

 

Skiljetecken 

kontroll, stavning, 

stor/liten bokstav, 

innehåll, förslag 

på förbättring 

Processanknuten 

 

Öppna frågor som 

hjälper eleverna 

Metakognitiv 

 

Egen reflektion 

Personlig 

 

Eleven som 

person 

Återkoppling som 

fokuserar på 

styrkor 

    

Återkoppling som 

fokuserar på 

svagheter 

    

Totalsumma     
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Bilaga 3 - Intervjufrågor  

 

 

 

Intervjufrågor elever 

 

1. Var tycker du är bra med kamratåterkoppling? 

2. Vad är svårast med kamratåterkoppling? 

3. Hur känns det att få återkoppling av läraren? 
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Bilaga 4 - Exempel bearbetad elevtext efter återkoppling 
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Bilaga 5 - Missivbrev och samtyckesformulär 

 

Missivbrev  

 

Hej 

Vi är två studenter från Högskolan i Gävle, som studerar till grundskollärare F-3. Vi är 

nu inne på vår sista termin och ska skriva vårt examensarbete på 30 hp. Vi har valt att 

skriva om begreppet formativ bedömning och dess inverkan på elevtexter.  

Syftet med detta arbete är att se hur kamratbedömning och feedback fungerar inom 

undervisningen samt få ta del av elevernas och ansvarig klasslärarens tankar kring dem.  

För att kunna fördjupa oss mer i vår undersökning och samla data tänkte vi göra två 

observationer av elevernas arbete med texterna samt göra två korta intervjuer med lärare 

och deltagande elever. Intervjuerna består av ca 3-5 frågor och kommer att ta ca 20 

minuter.  

Vår första skyldighet till er är att informera er om vår undersökning och syftet med den. 

Vidare skyldigheter är att vi måste få ett samtycke från vårdnadshavare och elev om 

elevernas deltagande. Eleverna kan när som helst välja att avbryta deltagande även efter 

samtycke. Vi vill även informera om att alla personuppgifter vi samlar in kommer att 

behandlas med sådan sekretess att ingen person eller plats kommer att kunna 

identifieras.  

Vi bifogar samtyckesformulären som elev och vårdnadshavare kan skriva under och 

lämna till ansvarig lärare.  

Om ni har frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss. 

 

Lava Aso: ofk15lai@student.hig.se 

Jennifer Ehn: ofk15jeh@student.hig.se  

 

 

 

 

 

mailto:ofk15lai@student.hig.se
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Samtyckesformulär  

 

JA jag/vi tillåter att mitt/vårt barn deltar i undersökningen.  

 

NEJ jag/vi tillåter INTE mitt/vårt barn att delta i undersökningen.  

 

 

 

Vårdnadshavares underskrift  

 

 

 

 

Elevens underskrift  

 
 


