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Digital textåterkoppling på SVA 

Grund 

Abstract 

Assessment is a central part of the teaching praxis and a formative type is regarded valuable for student 

learning. Still, there is a gap in knowledge in how written assignments by Swedish as a second language 

students is assessed formatively. The gap in knowledge is even bigger when the corrective feedback is 

given in digital platforms. The purpose with this study was therefore to investigate the teacher’s 

feedback on written assignments in a learning management system called Lunis. The texts were written 

by four adult students at SVA Ground (Swedish language aquision for adults). The feedback was 

analyzed quantitatively according to feedback types, amount of feedback, and on which feedback type 

the student revised correctly or incorrectly. The study also included a qualitative approach.  Two of the 

four students were interviewed with TAP (think aloud protocol) and two with retrospective interviews 

to find how they think, act and resonate about the feedback. In addition, the teacher was interviewed 

about her view on feedback in general and on specific case investigated in the present study. The result 

showed that students and the teacher regard feedback as a learning opportunity. The teacher responds 

quickly to the written assignments and gives feedback on half of all observed errors. The students 

respond to 95 % of the given feedback and revise 84 % of them correctly. Explicit feedback type 

dominates when its directed to grammar and metalinguistic dominate when the teacher marks the text 

content. The majority of all feedback is explicit and this form also provides the highest correct student 

revision. The metalinguistic type gives least correct revisions but is anyhow understood by the 

students.  It may be concluded from the results of the present study that the feedback is effective, the 

student appreciate feedback on the grammar and is able to reasoning metalinguistic about the feedback 

even when they revise it incorrect. 
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1. Inledning 

Som en av Sveriges kommande nya lärare har jag det viktiga förtroendet och uppdraget att stötta 

eleverna till ny kunskap, det blir ett av mina kärnuppdrag. Och det var just intresset för elevernas lärande 

som denna uppsats blev till.  En ”aha-upplevelse” för mig under min studietid på lärarutbildningen var 

hur värdefull återkoppling är. Forskning visar att återkoppling kan ha en fantastisk effekt på lärandet, 

att det faktiskt kan vara det som har störst inverkan på inlärningsprocessen (Hattie, 2014, s. 236). Detta 

väcker frågor kring hur feedbacken bör ske: hur mycket ska jag återkoppla på, på vilket sätt ska jag 

återkoppla och hur ser egentligen eleverna på feedbacken? Forskning om detta har för mitt ämne svenska 

som andraspråk överlag fokuserat på andraspråket engelska och då undersökt korrigerande feedback och 

vilken effekt återkopplingen har beroende på form och kontext (se exempelvis Nassaji, 2016).  Däremot 

finns det inte mycket forskning om olika återkopplingstyper för vuxna andraspråksinlärare i svensk 

kontext, och än färre när denna ges digitalt i en lärplattform. Med den självklara ställning information 

och kommunikationsteknologi (IKT) har i dagens undervisning anser jag det även intressant att 

undersöka lärarens respons på elevtexter, som har flyttats in i det digitala rummet. I denna kontext är 

det också brist på forskning när det gäller hur mycket av elevtexterna läraren väljer att återkoppla, samt 

elevers och lärares syn på den feedback som ges.  Jag ser också ett intresse av att jämföra elevens och 

lärarens tankar kring den återkoppling som ledde till inkorrekt och korrekt revidering, utöver att koppla 

feedbacktyper som relevanta för detta, samt att få en inblick i lärare och elevers övergripande syn på 

feedback.  

1.1 Syfte och frågeställningar  

Genom att belysa lärarens digitala återkoppling inom vuxenutbildningen på SVA grund, syftar denna 

studie till att fylla en kunskapslucka gällande hur elever i den kontexten korrigerar utifrån 

återkopplingstyper, hur mycket feedback som ges, samt hur elever och lärare ser på den 

givna återkopplingen. Detta undersöks kvalitativt och kvantitativt utifrån följande frågeställningar:   

 

1. Hur tänker lärare och elever om bedömning i allmänhet och kring den specifikt givna 

återkopplingen?  

2. Vilken typ av feedback ger läraren? 

3. Hur mycket feedback ger läraren? 

4. Hur korrelerar feedbacktyper samt lärarens och elevens samsyn med elevernas revidering?   
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2. Bakgrund 

2.1 Formativ bedömning  

Syftet med formativ bedömning är att stärka elevernas lärande (se exempelvis Ellis, 2010; Leki, 

Cumming, Silva, 2008; Shaofeng 2010) och kallas därför ofta ”bedömning för lärande” eller ”lärande 

bedömning”. När läraren ser på bedömning som en motor i lärandet får elever återkoppling fortlöpande 

och i olika situationer (Jönsson, 2013). När det gäller bedömning av andraspråkstexter har synen på 

skrivande som en slutlig produkt som summativt ska bedömas alltmer ersatts av formativ återkoppling 

för stöttning av elevernas skrivprocess (Hyland & Hyland, 2006 s. 83). Medan den summativa 

bedömningen stannar vid information om hur långt en elev har kommit, ger den formativa också 

information om nästa steg i utvecklingen vilket anses centralt för lärandet (Jönsson, 2013, s. 

87).  Formativ bedömning kan ske i olika kontexter, dels genom kamrat- eller gruppbedömning, vilket 

möjliggör ett gemensamt lärande, dels genom självbedömning för ett självständigt lärande, eller 

individuellt genom lärarens formativa återkoppling, vilket denna studie riktar in sig på (2013, s. 87, 123, 

205). Det centrala är att eleverna resonerar kring återkopplingen och använder den så att de blir aktivt 

engagerade i bedömningen (2013, 205). Historiskt sett är formativ bedömning ett relativt nytt fenomen 

inom pedagogiken. Under behaviorismen användes konventionella tester flitigt, men i samband med att 

synen på lärande förändrades i mitten av 1900-talet förändrades lärarens sätt att bedöma. Utvecklingen 

i bedömningspraxisen har genom detta gått från att sortera elever till att stödja lärandet (2013, s. 26, 27).  

 

2.1.1 Formativ bedömning inom andraspråksforskning   

Det är i ljuset av lärarens ansvarsskyldighet för en rättssäker bedömning, för en likvärdig och rättvis 

utbildning, som det finns en mängd forskning kring bedömningsmetoder inom andraspråksämnet enligt 

Lekis, Cummings, och Silvas metaanalys (2008, s. 92 ff.). Främst berör forskningen på området engelska 

som andraspråk och har överlag handlat om olika typer av feedback som corrective/error feedback, 

negativ feedback, kamratrespons, beröm kontra kritik och återkopplingens effekter på lärande (Leki, 

Cumming, Silva, 2008).  Forskningen har delats upp i två kulturer: en som handlar om undervisning och 

lärande (relaterat till formativa funktioner) och en om summativ bedömning (relaterat till 

standardiserade prov och institutionella policyer). Därigenom har forskning om formativ bedömning 

överlag fokuserat på hur lärare svarar på elevernas skrivande och vilka effekter det ger. Det har bland 

annat diskuterats huruvida det är relevant att rätta elevens fel eller inte, vilken typ av återkoppling som 

bäst gynnar lärandet, hur stor mängd som bör rättas, samt inom vilken lärandekontext feedbacken ges (se 

exempelvis Hyland & Hyland, 2019; Ferris, 2006; Saito, 1994; Shaofeng, 2001; Lee, 2019).  Det tycks 

vara omöjligt att finna ett bästa sätt som den formativa återkopplingen bör ske på då olika 
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feedbackstrategier passar olika beroende på vilken kontext den ges inom (Nassaji, 2016, s. 554).  

Dessutom kan återkoppling även ha en negativ effekt för lärandet, då dess effektivitet beror på vad som 

händer efter att studenten svarat på den (Hattie & Timperly, 2007, s. 82).  

2.2 Effektiv återkoppling 

Även om det tycks saknas ett enhetligt svar på hur återkoppling bör ske, råder det ändå en konsensus 

kring feedbackens inflytande på lärandeprocessen. Det finns en samstämmighet om att återkopplingen 

blir effektiv först när lärare och elever frågar sig: ”Vad är målet, var befinner sig elevens prestation i 

förhållande till målet och hur ska eleven förbättra prestationen i riktning mot målet?” (Hattie & 

Timperly, 2007, s. 86; Olofsson & Sjöqvist, 2013, s. 686; Jönsson, 2013). När både lärare och elever 

söker svar på dessa frågor, sker en så kallad ”alignment”, en samstämmighet mellan mål, undervisning 

och bedömning. Effektiv återkoppling ska avslöja skillnaden mellan elevens nuvarande nivå och den 

förväntade nivån och ge eleverna hanterbara verktyg för att minska denna skillnad (Hyland, 2019, s. 

281).  Därför är en förutsättning för effektiv återkoppling att eleverna förstår den. Utifrån sin studie på 

vuxna andraspråksstudenter fann Hyland att eleverna fick bäst stöttning då feedbacken kom direkt, var 

riktad till elevens behov, var fokuserad och gav studenterna en känsla och uppmuntran till att fortsätta 

skriva (2019).  Återkoppling som ges under arbetets gång ses också som mer effektiv och att elever får 

tid att bearbeta den samt helst också visa och resonera kring hur de använt återkopplingen för att utveckla 

en självvärderande förmåga (Hargreaves, 2011). Förutom att förstå återkopplingen behöver eleven också 

känna sig trygg, kunna lita på läraren och ha en känsla av att läraren bryr sig om hen, visar Hargreaves 

studie (2011), där hon lyfter en relationell aspekt av effektiv återkoppling. Denna aspekt framkommer 

också i Hylands studie (2019) baserad på 24 intervjuade andraspråksstudenter. De föredrog en 

individuell återkoppling, som då den kändes riktad till de själva i högre grad upplevs stödjande (2019, 

s. 269, 279).  Detta kopplar Hyland till forskning som tyder på att feedback blir effektiv då den riktar 

sig till den individuella studentens behov (2019, s. 279) och diskuterar att elevens sätt att svara på 

återkopplingen tycks påverkas av vem läraren är och om den givits med eleven i åtanke. Han framhåller 

att den skriftliga feedbackens kvalitet är särskilt viktig för andraspråksinlärare, då de ofta är osäkra på 

sitt skrivande och därför behöver få veta hur de skriver (2019, s. 265).    Eftersom personliga och sociala 

faktorer tycks korrelera med återkopplingens effektivitet, diskuterar Hargreaves (2011) relevansen med 

ett alltför starkt fokus på bedömningskriterier och om det kan det vara så att de relationella aspekterna 

kan ha en avgörande betydelse när det gäller att nå fram med återkopplingen.  

2.2.1 Värdet av att använda återkopplingen  

Även om de tre frågorna ovan om lärandemål anses vara en förutsättning för att skapa effektiv 

återkoppling, är ändå det väsentliga hur eleven använder informationen från bedömningen.  Om eleven 

inte använder den återkoppling de får så gynnar den ju inte lärandet hur bra den än må vara (Jönsson, 
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2013, s. 89). Elever tenderar att i större grad använda återkopplingen om den inte är för tunn och om de 

får möjlighet att revidera utifrån den. Vidare bör elever få stöttning i att utveckla metakognitiva 

strategier, som att i undervisningsmoment diskutera exempel på återkoppling som fler har behov av eller 

låta elever få använda återkoppling i grupp (Jönsson, 2013, s. 91).   

2.2.2 Olika nivåer av återkoppling på skriven text 

Återkoppling på text kan ges på fyra olika nivåer: uppgiftsnivå, processnivå, metakognitiv och personlig 

nivå (Hattie & Timperley, 2007).   Återkoppling på uppgiftsnivå behöver vara tydlig och specifik och 

innehålla information om vad som är bra och vad som behöver bli bättre i nästa version (Jönsson 2013, 

s. 95). Denna återkoppling utvidgas och hamnar på processnivå om läraren ger kommentarer som eleven 

har nytta av även utanför uppgiften. På den nivån fokuseras de kunskaper eleven behöver för att kunna 

producera texter med olika syften. Här lämpar sig övergripande återkoppling utöver vad som är rätt/fel 

i aktuella uppgiften (2013, s. 95). Återkoppling på metakognitiv nivå handlar om att eleverna ska veta 

hur de ska hantera den återkoppling de får, genom att låta de träna på att bedöma sina egna prestationer 

och hur de kan utnyttja återkopplingen (2013, s. 96). Återkoppling på personlig nivå är värderande och 

bör användas sparsamt eftersom det är individuellt hur det tas emot och inte har någon direkt inverkan 

på lärandet (2013, s. 97). 

2.3 Skriftlig återkoppling på andraspråkstexter  

Vid skriven återkoppling på andraspråkstexter (som denna uppsats handlar om) framhålls värdet av 

kontinuerlig feedback. Dels gynnar det elevernas språkutveckling men det ger också värdefull 

information till lärarens planering (Leki, Cumming, Silva, 2008). Den återkoppling som återkommer i 

forskningen är till stor del korrigerande feedback (se nedan). Forskningen består överlag av beskrivande 

studier om hur lärare ger feedback, vilka aspekter av skrivandet de återkopplar och vad som händer i 

den processen, som exempelvis hur eleverna anser att responsen gynnar dem (Leki, Cumming, Silva, 

2008, s. 83 ff.)  Det finns få studier som ger ett perspektiv på återkopplingen från lärare och elever. En 

funnen studie är Saitos (1994), som undersökte vuxna elevers syn på och hantering av återkoppling 

kopplat till lärarens syfte med feedbacken. Majoriteten av eleverna ansåg att ”feedback från lärarna var 

mest användbar när den fokuserade exakt på grammatiska fel”. De var mer kritiska till självrättning och 

kamratbedömning, vilket Saito diskuterar att de möjligen kunnat ändra attityd till om de visste fördelarna 

med denna feedbacktyp (1994, s. 65). Den återkoppling som återkommer i forskningen om formativ 

bedömning av andraspråkstexter är till stor del korrigerande feedback (se nedan). 

2.3.1 Korrigerande feedback  

Korrigerande feedback (eller ”corrective feedback”) är de strategier läraren kan tillämpa för feedback 

på elevens fel (Ellis, 2010, s. 337). I andraspråkssammanhang innebär det att eleven får positiv eller 
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negativ respons beroende på hur målspråkenligt språket är (Shaofeng, 2010, s. 309-310). Korrigerande 

feedback anses central för förbättring av elevers noggrannhet, men det råder delade meningar kring hur 

och hur mycket läraren ska korrigera, och därför söker många studier utreda vilken effekt den har för 

andraspråksinlärningen (Nassaji, 2016, s. 536). Shaofeng (2010) sökte svar i sin metaanalys på hur 

gynnsam korrigerande feedback är för lärandet och kunde dra slutsatsen att korrigerande återkoppling 

har olika effekt på inlärningen beroende på feedbacktyp. Explicit feedback var mer effektiv på kort sikt 

medan ”effekterna av implicit feedback inte bleknar eller till och med ökar på lång sikt” (2010, s. 348).  

Det finns skillnader mellan muntliga och skriftliga återkopplingstyper, exempelvis lämpar sig inte 

”recast”, när läraren erbjuder eleven den målspråksriktiga formen på olika sätt, lika väl på skriftlig text 

som muntligt språk (Shaofeng, 2010, s. 322). Men både skriftlig och muntlig återkoppling kan vara 

(exempelvis) explicita, implicita eller metaspråkliga (Ellis, 2010, s. 338). 

2.4 Tre typer av korrigerande feedback på skrift  

Det finns olika sätt att klassificera feedbacktyper, men de härrör alla till att vara mer eller mindre 

explicita och implicita (Nassaji, 2016, s. 538). Bland de mest förekommande undersökta 

återkopplingstyperna återfinns implicit, explicit och metaspråklig feedback (Shaofeng, 2010, s. 321). 

Det är också dessa kategorier lärarens feedback analyseras utifrån i min studie (läs mer under 3.1).  

2.4.1 Explicit feedback  

Här får eleven det korrekta svaret av läraren. Eleven behöver således inte tänka ut felet själv utan ska 

ändra utifrån lärarens direktiv (Shaofeng, 2010, s. 321). Enligt Ellis (2009, s. 99) är fördelen med denna 

feedbacktyp att den ger en uttrycklig vägledning om hur de ska korrigera sina fel, vilket är gynnsamt 

om eleverna inte vet den rätta formen och därför inte kan självkorrigera. Därför lämpar sig explicit 

feedback väl för andraspråkselever på lägre nivå enligt Ferris och Roberts (2001, s. 164).  Sheen (2007, 

s. 278) lyfter denna feedbacktyp som effektiv för utvecklingen av andraspråkselevers grammatik, om 

den riktas fokuserat till utvalda grammatikområden och kompletteras med en metaspråklig kommentar. 

Ett exempel på explicit feedback följer nedan och är hämtad från Ellis (2009, s. 99):  

 

 
 

2.4.2 Implicit feedback  

Här får eleven inte den korrekta formen av läraren. Istället stryker läraren under felen, använder 

markörer eller skriver i marginalen, vilket ger olika grader av implicitet (då eleven på egen hand får 

finna felets placering vid noteringar i marginalen) (Ellis, 2010, s. 100). Denna feedbacktyp ger eleven 
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möjlighet att självrätta (Nassaji 2016, s. 536). Eftersom det stimulerar eleven till egen problemlösning 

och reflektion om språkliga former, kopplas implicit feedback ofta till långtidsinlärning (se exempelvis 

Shaofeng, 2010; Sheen, 2007). Ett exempel på implicit feedback följer nedan och är hämtad från Ellis 

(2009, s. 100):  

 

 
 

2.4.3 Metaspråklig feedback  

Vid metaspråklig feedback ger läraren en metaspråklig kommentar om elevens fel (Ellis, 2009, s. 100; 

Shaofeng, 2010, s. 321). Detta sätt att återkoppla är mindre förekommande, eftersom det tar mer av 

lärarens tid i ansrpåk (Ellis, 2009, s. 101). Dessa kommentarer kan bestå av förkortningar av feltyper 

som placeras över felet i texten eller av referensmarkörer som leder till lärarens metaspråkliga 

förklaringar under texten (Ellis, 2009, s. 101). Det är den senare typen läraren i min studie använder sig 

av, då lärplattformen är byggd så att referensmarkörer i texten leder till en lista med återkopplingen 

under texten. Ett exempel på en metaspråklig feedback given i denna form följer nedan och är hämtad 

från Ellis (2009, s. 102):  

 

 

2.5 Bedömning av andraspråkselever 

Ekerot (2011, s. 9) beskriver andraspråksutvecklingen utifrån interimspråkshypotesen, i vilken elevens 

andraspråk ses som en rad språk på vägen allteftersom grammatik, ordförråd etc. utvecklas. Han menar 

att detta perspektiv är viktigt att anamma vid bedömning av elevens språkliga nivå eftersom det är av 

stor betydelse att lyfta de språkliga förtjänster som göms under en vid anblicken inkorrekt svenska.  

Detta är svårt menar Ekerot, eftersom bedömaren ska ”balansera textens uppenbara kvaliteter på mera 

global nivå [...] mot dess lika uppenbara begränsningar på lokal, lexikogrammatisk nivå” (2011, s. 240). 

Frågan om vad texten efter en språklig bearbetning skulle tjäna på belyses också i Abrahamsson & 

Bergmans språkutvecklingstriangel (refererad i Olofsson & Sjöqvist 2013, s. 690), där den tankemässiga 

komplexiteten är grunden för den språkliga komplexiteten och den språkliga korrektheten. Värdet av att 
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pröva sig fram i svenskan utan rädsla att inte vara helt språkkorrekt är genomgående diskuterat i 

ämnesdidaktiken för svenska som andraspråk, vilket leder in till nästa rubrik ”rätta fel eller inte?” 

2.5.1 Rätta fel eller inte?  

Leki, Cumming och Silva (2008, s. 84) pekar på att det är oundvikligt för andraspråkselever att undgå 

fel i texter och att felens omfattning upplevs olika beroende på vem som bedömer texter. Leki, Cumming 

och Silva (2008) menar att  det är en stor pedagogisk kontrovers gällande hur lärare ska anmärka på 

felen. Debatten har handlat om att korrigering av fel i andraspråkstexter är ogynnsam och ”till och med 

kontraproduktivt för elevernas skrivutveckling” vilket har bemötts med evidens om att felkorrigering 

har pedagogisk vinst som vägledande för eleven i andraspråksutvecklingen (Leki, Cumming, Silva, 

2008, s. 84). Hyland (2019, s. 266) lyfter dilemmat att studenter längtar efter lärarens kommentarer om 

deras arbete samtidigt som dessa kan upplevas som det mest negativa under hela deras studietid, 

eftersom återkopplingen kan vara svårförstådd, ospecifik, svår att agera på, för negativ, eller sakna 

riktning. Studier som däremot visat på positiva elevuppfattningar är exempelvis Ferris (2006), som fann 

att vuxna andraspråkselever (i engelska) i hög grad svarar på lärarens korrigerande feedback på 

grammatik vilket tillbakavisar tidigare studier som visat att elever tenderar att ignorera lärarens 

feedback. Möjligen fann eleverna i Ferris (2006) studie återkopplingen relevant då vuxnas 

andraspråksinlärning präglas av en helt annan språklig medvetenhet gällande språkets regler än 

förstaspråksinlärare (Ekerot, 2011, s. 39).  Med fokus på den språkliga formen får eleven möjlighet att 

betrakta sin språkproduktion utifrån och utifrån detta korrigera, vilket kan leda till språkinlärning 

(Ekerot, 2011, s. 40). Även Nassaji (2016) som behandlar interaktionsåterkoppling, menar att 

andraspråkselever behöver få stöd att upptäcka språklig form (Nassaji, 2016, s. 538). Saitos studie 

(1994) visar att andraspråksstudenter föredrog lärarens feedback på grammatiska fel, vilket stred mot 

90 talets perspektivbyte om att läraråterkopplingen mer bör fokusera på skrivprocesserna än på små 

”ytfel” (1994, s. 65).  Eleverna i studien upplevde att de behövde mer hjälp med grammatiska fel och 

att ”det är lärarens roll att modellera dessa aspekter av engelska”. Saito såg att eleverna hanterade 

feedbacken olika beroende på vilken typ av feedback de fått, med korrigerande feedback, kunde de helt 

enkelt läsa igenom ändringarna ”istället för att satsa på [mer självständig] revidering eller omskrivning”.  

Vid feedback som gav ledtrådar, men lät elever göra ändringarna, fick de självständigt revidera och 

korrigera sina fel, vilket eleverna ansåg vara mindre givande (1994, s. 65). Saito (1994, s. 66) pekar på 

att feedbacken kan tjäna på om andraspråkslärare mer uttalat berättar om syftet med deras feedback, hur 

eleverna ska hantera denna och vilka fördelar feedbacken kan ge och försöka ta reda på hur feedbacken 

upplevs för att minimera skillnaden med sitt eget syfte med feedbacken.  

2.5.2 Individuella skillnader  

Ellis (2010, s. 339) menar att individuella skillnader försummas i studier om korrigerande feedback, då 

det råder stor skillnad elever emellan avseende exempelvis ålder, inlärningsstil, personlighet och 
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motivation. Sheens studie (2008) visar exempelvis att språkångest hos elever avgör hur noggrant elever 

reviderar utifrån återkoppling och Goldsteins studie (2006) att elevens motivation styr vad elever gör av 

lärarens feedback. Det skiljer sig även vad enskilda lärare anser om feedback och hur de ger den, dels 

gällande vilka fel som de tror behöver korrigeras och när och hur eleverna bör korrigera (Ellis, 2010, s. 

340). Detta leder till nästa avsnitt som handlar om hur mycket fel läraren egentligen bör anmärka på.  

2.5.3 Hur omfattande ska lärarens skriftliga återkoppling vara?  

Lee (2019) anför utifrån ett rikt forskningsunderlag en rad argument mot omfattande skriftlig 

feedback på andraspråkstexter. Han menar att läraren bör arbeta med fokuserad skriftlig korrektiv 

feedback, att ”less is more” (2019, s. 524).  Med fokuserad feedback menar Lee (2019) att varje 

skrivuppgift kan ha utvalda grammatikfokus utifrån elevens nuvarande nivå som eleven får undervisning 

om före uppgiften och sedan får feedback på, vilket enligt Lee skulle främja förhållande mellan 

feedback, undervisning och lärande (2019, s. 526).  Återkoppling på varje skriftligt fel är psykologiskt 

utmattande och tar tid från annat viktigt lärarjobb, menar Lee, och för snabbt skriven feedback kan 

riskera bli oläslig vilket inte leder till förbättringar. Han menar att lärares skriftliga korrektiva feedback 

riskerar att inte leda till lärande när signalen ges till eleverna att de ska sträva efter perfekt grammatik i 

sitt skrivande, vilket också ”är orealistiskt att förvänta sig” när det gäller andraspråksförfattare utifrån 

ett lärandeperspektiv. Ett annat problem med omfattande skriftlig korrigerande feedback är enligt Lee 

att de kan vara svårt för studenter att identifiera sina egna misstag, vilket går emot målet att ”hjälpa 

elever att bli oberoende författare som kan redigera själva”. Detta leder till feedbackhantering som en 

lärardominerad praxis som reducerar eleverna till passiva mottagare av lärarna. Lee (2019, s. 525) pekar 

på forskning som visar att detta kan ge negativ påverkan på elevens motivation, att de riskerar tappa 

intresset för att skriva när de ser all mängd understrykningar. Det ger en överbelastning av information 

utan tydligt fokus som är svår för eleven att hantera. Om lärare istället ger fokuserad skriftlig feedback 

sparas tid till att kommentera elevtextens innehåll och funktion - huvudsyftet med den skriftliga 

feedbacken blir istället att ”fokusera på det övergripande budskapet [...]  med språkanvändning som ett 

medel snarare än ett mål i sig själv” (Lee, 2019, s. 526). Han menar inte att läraren ska ignorera eller 

blunda för fel, utan att läraren kan hjälpa elever att utveckla sin skriftliga noggrannhet gradvis (2019, s. 

526). Med färre fel att markera kan lärare också ge snabbare återkoppling. Vidare gynnas 

inlärningsmiljön av en mer avslappnad inställning till fel och uppmuntran att ta risker i skrift. För att 

inte förvirra elever med att påpeka vissa fel men inte alla, bör lärare tydligt informera om redan från 

start, varför och på vilket sätt feedbacken kommer ges samt vilken feedback eleven kan vänta sig att få 

och förväntas svara på (2019, s. 530).   
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2.6 Digital återkoppling 

”Computer assistent language learning”, eller CALL, är det begrepp som återkommer vid sökning på 

digital återkoppling inom andraspråksutbildning.  Nassaji (2016, s. 551) menar att användningen av 

dator blivit alltmer populär i andraspråkskurser de senaste åren. Fördelar med digitalisering har lyfts 

fram, bland annat att eleven får mer tid att bearbeta och redigera och vid automatisk korrigering, får 

elever möjlighet att omedelbart ändra och revidera sina fel (se exempelvis Hui- Fang, 2019; Wang & 

Winstead, 2016). Även om jag finner många studier om dels lärplattformar och dels digital lärmiljö 

för språkutveckling, verkar dessa ha uppdelats i två läger då jag inte finner någon som likt min studie 

undersöker lärarens återkoppling specifikt i en digital lärmiljö såsom en lärplattform. I en sådan kan 

läraren ge återkoppling till eleven både på brödtext och via referensmarkörer (se bild 1 nedan) varefter 

eleven reviderar  sin text i en textruta som nås genom att scrolla ner en bit på samma sida. I Lunis kan 

man välja färdiga kommentarer i programmet, eller skriva egna. Bakgrundsfärgen i listan med 

kommentarer varierar beroende på typ av grammatiskt fel och om läraren skrivit kommentaren själv 

eller valt en automatiskt genererad kommentar av Lunis.  Samtlig återkoppling i denna studie har skrivits 

av läraren själv. Läs mer om lärplattformen Lunis för skrivuppgifter nedan under avsnitt 3.2.4. 

Bild 1.  

 

 

3. Metod  

I studien har både ett kvantitativt och kvalitativt tillvägagångssätt använts. Det kvantitativa ämnar ringa 

in mängden feedback, feedbacktyper, feedback till form/innehåll samt hur eleverna korrigerar sina texter 

utifrån dessa faktorer. Det kvalitativa tillvägagångssättet belyser lärarens och de fyra elevernas tankar 

kring formativ bedömning och den undersökta återkopplingen.  
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3.1 Om eleverna och läraren  

Eleverna är vuxna och läser SVA grund (svenska som andraspråk på grundnivå). SVA grund är en 

påbyggnadsutbildning på SFI (svenska för invandrare). Efter SVA grund följer utbildningen SVA 1-3, 

vilket är svenska som andraspråk på gymnasienivå. Läraren Anne är utbildad lärare och har varit 

yrkesverksam under tre år då studien genomfördes.   

3.2 Material  

De data som jag använt mig av i min studie är genererad från lärplattformen Lunis samt tre typer av 

intervjuer: ”think-aloud”, återblicksintervju och semistrukturerad intervju.  Metoddelen inleds med en 

kort genomgång av dessa intervjutyper samt hur de genomfördes. Den kvantitativa delen av uppsatsen 

bygger på de 37 återkopplingspunkter som är fördelade över elevtexterna, hur mycket som eleverna 

korrigerade inkorrekt/korrekt och hur mycket läraren har korrigerat jämfört med antalet observerade fel. 

Information om den kvantitativa delen av studien finns under bearbetning av material (3.4).    

3.2.1 Tap-intervju  

Denna intervjumetod skiljer sig från den traditionella intervjun med ”frågor - och svar”, då intervjuaren 

får en möjlighet att se och höra hur eleven arbetar utifrån återkopplingen ”live” i stunden. Metoden har 

använts flitigt i studier om hur elevers skrivande, eftersom den anses komma närmre de kognitiva 

aktiviteter som förknippas med skrivande (Hyland, 2016, s. 118). Metoden tillät mig att 

öppna dokumentet tillsammans med eleven, som då ser sin återkoppling och tänker högt kring den 

samtidigt som hen korrigerar. Jag ber eleven att arbeta som vanligt och samtidigt berätta vad hen gör. 

Om det behövs ställer jag också frågor av typen: ”hur tänker du nu, när du gör så här?” Metoden, som 

vanligen kallas ”think-aloud-protocol” (TAP) ger således en mer unik inblick i elevernas funderingar 

och strategier i sitt agerande med återkopplingen (Hyland, 2016, s. 118). Under intervjun kan jag lägga 

till frågor i min intervjuguide till den semistrukturerade intervjun, utifrån hur ”think-aloud” samtalet 

gick. Vi kan då återvända till elevens arbete med texten och i efterhand försöka fånga in sådant som inte 

kom med gällande hur eleven tänker om sin revideringsprocess.  

3.2.2 Återblicksintervju 

Eftersom det enbart var möjligt att göra TAP-intervjuer med två av de fyra eleverna (läs mer nedan), 

fick två av eleverna återskapa hur de tänkte. För mig personligen blev det ändå värdefullt att få insikt i 

dessa två olika intervjumetoder. Medan respondentens tankeprocess aktiveras av själva skrivandet under 

TAP-intervjun, aktiveras eleverna i denna intervjuform av att se material som de arbetat med tidigare 

(Hyland, 2016, s. 118). Jag visade eleven sin första textversion med tillhörande återkopplingspunkter 

och ställde frågor av typen ”varför tror du att din lärare kom med den här kommentaren?” Eleven 
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rekonstruerade sedan hur hen hade tänkt när revideringen gjordes. Jag beslöt mig för att fokusera enbart 

på elevens första textversion och tillhörande återkoppling, så de inte skulle fokusera på hur de hade 

ändrat i nästa version och svara utifrån detta. Mitt syfte ju är att komma åt hur eleven tänker vid mötet 

med återkopplingen. Denna intervjutyp gjorde jag också med läraren, som försökte minnas hur hon 

tänkte när hon gav eleven just den specifika återkopplingen. Läraren visste inte att jag så specifikt skulle 

gå in på varje enskild kommentar, vilket jag anser är bra, då jag fångar in hennes spontana tankar mer 

valitt i enlighet med hur hon tänkte när hon gav återkopplingen, än om jag hade förberett henne på detta.  

3.2.3 Semistrukturerad intervju   

Jag valde en semistrukturerad intervjumetod för att få ut så mycket som möjligt av respondenterna dess 

tankar kring återkopplingen på en mer övergripande nivå. Metoden möjliggör en strukturering av 

intervjufrågor från valda teman, samtidigt som intervjun kan hållas öppen (Brinkmann & Kvale, 2014). 

På så sätt kan följdfrågor ställas allteftersom intervjun utvecklas så att den ”intervjuade utveckla sina 

idéer och tala mer utförligt om de ämnen som intervjuaren tar upp” (Denscombe, 2009, s. 235). Denna 

typ av intervju gjorde jag med samtliga 5 respondenter (4 elever och 1 lärare). Elevintervjuerna 

förbereddes utifrån det övergripande temat ”hur ser du på feedback och återkoppling i Lunis” (bilaga 6) 

och de utfördes efter intervjun om hur eleven agerar utifrån den. Jag upplever det som en logisk följd på 

intervjuerna, då eleverna kan landa i sina tankar om bedömningen överlag efter att ha arbetat med den 

specifikt.  Intervjun med läraren förbereddes utifrån ett annat tema, nämligen ”hur ser du på formativ 

bedömning och återkoppling i Lunis” (bilaga 5) och hade andra intervjufrågor eftersom jag kan utgå 

ifrån att läraren känner till begrepp som formativ bedömning och förmår som lärarutbildad reflektera 

mer övergripande om detta.   

3.2.4 Hur man kan arbeta med skrivuppgifter i Lunis  

När eleven arbetar med en text i lärplattformen Lunis, tar de först del av lärarens skrivuppgift. Texten 

de arbetade med i denna undersökning utgick ifrån instruktionen: ”Du ska beskriva en deltagare i 

Tårtslaget [program på TV4] och dennes tårta. [...]”. När de lämnat in texten får de återkoppling  av 

läraren (se bild 1 ovan under avsnitt 2.6 för exempel). De loggar in på nytt, tar del av återkopplingen 

och  scrollar ner till en textruta där de korrigerar sin text utifrån återkopplingen. Därefter lämnar de in 

texten på nytt. Detta återupprepar sig i en process tills läraren anser att texten är klar. Se Bild 2 nedan 

för exempel.  
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Bild 2.  

 

3.2.5 Återkopplingspunkter 

Läraren ger alltså feedback både i brödtext och genom kommentarer härledda till en upphöjd siffra i 

elevtexten. Det är dessa jag kallar återkopplingspunkter. Det är enbart dessa jag använder i resultatet, 

men då jag och en utomstående (läs mer nedan i avsnitt 3.2.8) räknat alla fel läraren presumtivt kunnat 

markera har samtlig återkoppling räknats  (brödtext och återkopplingspunkter). 

3.2.6 Feedback på innehåll/form  

Jag separerar på feedback riktad till form och feedback riktad till innehåll. De fel som elevtexten 

innehåller gällande grammatik, interpunktion och stavning kategoriserar jag som formfel. De fel som 

berör oklarheter, gällande exempelvis kohesion eller oklarheter som behöver förtydligas för att förstå 

texten, kategoriserar jag till innehåll. För att höja validiteten bad jag min handledare Tore Nilsson, lektor 

inom språkdidaktik, att dubbelkolla min kategorisering.   

3.2.7 Tre feedbacktyper 

Jag har kategoriserat lärarens återkoppling utifrån explicit, metaspråklig och implicit typ (läs mer 

under avsnitt bakgrund). För att stärka validiteten bad jag min handledare Tore Nilsson, lektor inom 

språkdidaktik, att dubbelkolla min kategorisering.  
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3.2.8 Antal observerade fel mot antal rättade fel  

Här vill jag jämföra hur många fel en (annan) lärare skulle kunna anmärka på, alltså hur många 

noteringar i texten som skulle kunna uppstå och jämföra detta antal korrigeringar läraren i denna studie 

anmärkt på. Jag räknade således antal fel till form och innehåll jag totalt kunde se, varav lärarens 

återkoppling ingick. Då det är subjektivt vad som anses som ett fel, bad jag en lärarkollega också räkna, 

för att stärka bedömarreliabiliteten och på så sätt göra antal observerade fel mer valitt.  

3.3 Urval 

Jag fick tag på den intervjuade läraren genom en tidigare kollega. Hon meddelade sitt intresse för 

medverkan i studien och hörde i sin tur med sina elever om intresse fanns för att ställa upp. Enbart ett 

fåtal elever var intresserade att medverka. Det beror troligen på att det är en känslig situation att visa 

sina texter och hur man reviderar utifrån återkopplingen inför en utomstående person. I början hade jag 

enbart tänkt göra TAP-intervjuer (läs mer under 3.1), men då detta enbart var möjligt med två av de 

elever som ville medverka, valde jag att intervjua två elever enligt TAP och två elever genom 

återblicksintervjuer (läs mer under 3.1). De två elever som redan hade reviderat sin text hade båda gjort 

det 15 dagar bakåt i tiden dagen då intervjun gjordes. Jag tänker att det är en fördel om de nyligen 

reviderat texten, så att tankar kring hur de resonerat utifrån återkopplingen inte bleknat alltför mycket.  

3.4 Genomförande  

Som förberedelse fick jag tillgång till Lunis och den textuppgift läraren sagt att eleverna jobbat med 

nära i tid.  Jag skrev ut elevtexterna med tillhörande återkoppling och förberedde intervjufrågor som 

varierande karaktär beroende på intervjumetod och om de ställdes till lärare/elev. Jag åkte till skolan 

den 14 november 2019 och stannade där hela dagen.  Först fick jag underskrift av rektorn på hens 

medgivarbrev (bilaga 7). Sedan skrev läraren under sitt medgivarbrev (bilaga 8). När lektionen började, 

presenterade jag mig och min studie. Läraren tog sedan ut en elev i taget till mig när de kommit igång 

med mer självständiga övningar. Jag visade först elevens medgivandebrev (bilaga 9),  som vi läste 

tillsammans och intervjun började efter elevens muntliga samtycke. Vid intervjun använde jag en 

diktafon, dels för att säkerställa insamling av samtlig information och dels att få ett ökat fokus på 

intervjupersonen (Denscombe, 2009). Varje elevintervju tog cirka 30 minuter. Dagen efter jag intervjuat 

eleverna träffade jag läraren och gjorde intervjuer av två olika typer. Först  intervjuade jag läraren om 

hennes övergripande syn på formativ bedömning och återkoppling i Lunis genom en semistrukturerad 

intervju på cirka 35 minuter. Efter det gjorde jag fyra återblicksintervjuer om den specifika återkoppling 

hon gett till var och en av eleverna, vilka tog cirka 20 minuter vardera.  



14 

 

3.5 Bearbetning av material och analysmetoder  

3.5.1 Bearbetning av kvalitativ del 

De transkriberade ljudupptagningarna blev sex transkriberade intervjuutskrifter, vilka enligt Denscombe 

(2009, s. 370) behöver ”organiseras innan de låter sig analyseras”, eftersom det är ”svårt att utforska 

[rå] kvalitativ data på något [...] meningsfullt sätt”. Den kvalitativa datan gav mig två delar, dels 

elevernas och lärarens uppfattningar om återkopplingspunkterna och dels deras övergripande syn på 

återkoppling generellt och i Lunis. Elevernas och lärarens tankar om de specifika 

återkopplingspunkterna strukturerade jag i tabeller för analys av en återkopplingspunkt i taget (bilaga 

1.2, 2.2, 3.2 och 4.2). Denna sammanfattning har varit värdefull då jag kunnat gå tillbaka och för att 

finna aspekter under skrivning av resultat och analys.  Lärarens och elevernas övergripande syn på 

återkoppling organiserades sedan utifrån vad materialet gav, vari jag kunde identifiera områden som 

uppfattningar om grammatik, återkopplingens roll i lärandeprocessen, mängd återkoppling, snabb 

återkoppling, och digital återkoppling.  

3.5.2 Bearbetning av kvantitativ del 

Här räknade jag helt enkelt antal återkopplingspunkter till elevtexterna (bilagor 1.3, 2.3, 3.3 och 4.3), 

vilka uppgick till 37 stycken. Utifrån elevernas första version och den reviderade kunde jag se huruvida 

eleven korrigerat korrekt eller inte och räkna det antalet. Jag kategoriserade också varje 

återkopplingspunkt utifrån explicit, implicit och metaspråklig feedback (se ovan) och kopplade sedan 

elevens korrekta revidering till feedbacktyp. Jag sammanställde också antal feedback riktad till innehåll 

och form (se ovan). Vidare räknade jag samt en lärarkollega (för bedömarreliabiliteten, läs mer ovan) 

antalet möjliga fel i elevtexten och ställde det mot antalet återkoppling läraren gjort 

(återkopplingspunkter plus återkoppling i brödtexten).  

 

3.6 Etiska aspekter  

I studien har jag gjort en rad etiska överväganden, i första skedet säkerställdes samtligas godkännande 

gällande medverkan, genom medgivarbrev till rektor, lärare och elever. Detta enligt Vetenskapsrådets 

publikation om etiska principer (2017).  Jag gav noggrann information om syftet studien och hur den 

skulle genomföras. Eleverna och läraren verkade obrydda över att jag spelade in, vilket troligen berodde 

på att jag meddelade att enbart jag kommer lyssna på intervjun och sedan radera när materialet är 

insamlat. För att ”arbeta på ett sätt som är ärligt och som respekterar deltagarnas integritet” enligt 

Denscombes råd (2009, s. 193), bad jag elevernas lärare att informera eleverna om min ankomst och 

själva fundera på om de ville vara med, så de deltog helt på frivillig basis. Skolans och elevernas namn 

garanterades anonymitet och de fick när som helst ta tillbaka sitt samtycke att delta. Då samtliga elever 

i studien är i myndig ålder, behövdes inget godkännande från föräldrar.  
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4. Resultat och analys 

Först redovisas diagram vilka sammanfattar de kvantitativa resultaten. Därpå följer intervjun med 

läraren, sedan redovisas och analyseras kvantitativt en elevtext i taget samt elevens syn på 

återkopplingen. Därefter sammanfattas resultaten utifrån de fyra forskningsfrågorna.  

 

4.1 Kvantitativa resultat i diagram   
 

Nedan följer en sammanfattning i diagram av resultatet från följande forskningsfrågor:  

 

 Vilken typ av feedback ger läraren? 

 Hur mycket feedback ger läraren? 

 Hur korrelerar feedbacktyper med elevernas revidering?   

  

 

 

 

Diagram 1. Lärarens feedbacktyper. 
 

Av de 37 undersökta återkopplingspunkterna (bilaga 1.3, 2.3, 3.3, 4.3) riktas 32 till form och 5 till 

innehåll. 

Analys: Läraren ger explicit feedback flest gånger (57 %) följt av implicit (32 %) och metaspråklig (11 

%).  Fördelningen var jämnare mellan feedbacktyperna då återkopplingen riktades till innehåll. 
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Diagram 2. Totalt antal observerade fel mot antal återkopplade. 

När det gäller grammatik och form har läraren återkopplat totalt 46 av 91 möjliga fel (51 %) och 5 av 7 

innehållsliga (71 %). Totalt har läraren gett feedback på 51 av 98 möjliga fel (52 %). 

Analys diagram 2: Resultatet indikerar att läraren är än mer benägen att återkoppla på innehållsliga fel, 

än att återkoppla på form (grammatik, interpunktion, stavning). Några generella slutsatser kan inte dras 

då antalet återkopplingspunkter, särskilt till innehåll, är lågt, men värt att nämna är att läraren i sina 

övergripande kommentarer också lyfter innehållsliga aspekter. Resultatet visar att elever presumtivt 

skulle kunna fått tillbaka sina texter betydligt mer markerade än vad de fick av denna lärare.  

 

 

Diagram 3. Hur blir elevernas korrigering?  

Av de 37 återkopplingspunkterna reviderar eleverna 84 % korrekt, 11 % inkorrekt och 5 % blir inte 

korrigerat alls. 

Analys: Diagrammet visar att eleverna i hög grad svarar på lärarens feedback. Det är enbart två av totalt 

37 återkopplingspunkterna som eleven inte korrigerar alls (5 %).  De flesta blir också korrekt reviderade 

(84 % av samtliga).  
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Diagram 4. Vilken feedbacktyp ledde till korrekt korrigering?  

När återkopplingen var explicit korrigerade eleven korrekt 90 % av gångerna, när den var implicit 83 

% av gångerna och när den var metaspråklig 50 % av gångerna.   

Analys: Diagrammet visar att elever är mest benägna att korrigera korrekt om feedbacken är explicit, 

mindre benägna när den är implicit och minst benägna när den är metaspråklig.  

4.2 ”Det viktiga är att eleven lär sig något” 

Citatet i rubriken kommer från den intervjuade läraren Anne. Hon menar att målet med återkopplingen 

inte är att eleverna ska skriva bra texter utan att de ska lära sig något då ”den formativa bedömningen 

handlar om att få eleverna att utvecklas vidare.” Därför återkopplar hon helst snabbt och tycker det är 

kul att kommentera då hon får ”fundera på om de har blivit bättre och vad de ska utveckla i nästa steg”. 

Genom att arbeta med texterna har Anne sett att de utifrån återkopplingen ”blivit bättre på att skriva mer 

strukturerat och [att] det är lättare att förstå vad de menar.” 

Fördelar med lärplattformen Lunis 

I lärplattformen Lunis finns fördelen att ”de kan plocka fram den här återkopplingen när de känner för 

det, även hemma och i lugn och ro faktiskt få läsa igenom [...] och reflektera”. Andra fördelar är att det 

blir tydligt för eleven: ”de kan tänka ’nu känner jag igen kommentarerna och nu missade jag det här 

med hjälpverb och huvudverb igen’”. Att det är återkommande fel eleverna gör visar enligt Anne att 

”inlärning är en process [...] om det är många saker man måste förbättra, kanske man tar in en del saker, 

men med tiden blir man bättre och bättre”. För Anne är det bra att programmet i Lunis kategoriserar 

olika typer av ”fel” i olika färger eftersom ”man ser ett mönster i vad eleverna gör fel på, man kan till 

exempel se att det är ordföljd som är vanligaste felen, att det är samma färg hela tiden.” Detta underlättar 

för henne när det gäller vad hon sedan ska ta upp i undervisningen, då hon kan lyfta vad hon sett i 
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texterna som eleverna behöver träna på vilket ”kan vara övergripande saker som instruktioner eller mer 

språkliga som grammatik”. 

Om återkoppling på grammatik och innehåll  

Anne berättar att hon älskar grammatik, även om hon ser det sekundärt de innehållsliga aspekterna:  

Ibland får jag för mig att jag är lite väl fyrkantig i mitt sätt att tänka [...] jag älskar grammatik, så jag har ju 
gärna sådana där repetitiva grejer [...] självklart ska det vara allt möjligt, det ska ju inte bara vara att man 
sitter och tragglar grammatik, det förstår ju jag att det är jättedåligt, men ibland kan det faktiskt vara bra att 
repetera en regel länge för då sätter den sig till slut [...] ser jag att de inte har punkt och stor bokstav, de har 
ganska svårt för det, då kan jag till exempel ha en övning där man ska läsa en text utan punkter och stor 
bokstav och i grupp sätta ut vart det ska vara, så då får man träna på det och det har fungerat ganska bra. 
När det gäller återkoppling på innehåll kan det vara att ’de här förstår inte hur man skriver en insändare’ 
och då måste vi gå igenom det, hur man skriver en insändare och titta på hur de är uppbyggda. 

 

Hon berättar att hon vill återkoppla lite i taget:  

Ibland kan det hända att jag börjar rätta allt och så ser jag ’oj nu har jag ju anmärkt på jättemycket’ och då 
känner jag ’den kommer ju inte minnas allt det här’ så det är bättre att jag fokuserar på det eleven gör mest 
fel på. Då när […] den ändrat så kan jag ta något annat fokus senare. På lärarutbildningen har jag ju lärt mig 
att man ska titta på helheten först och sen gå ner till detaljerna så det första jag tittar på är till exempel om 
texten följer instruktionerna, sen är grammatik och stavning lite mer sekundärt.  

Utmaningen att få eleven att jobba vidare  

Att enbart lyfta fram det som eleven behöver öva på, har ibland mottagits negativt: ”elever har sagt ’men 

jag är ju klar nu!’[...] då säger jag att jag gör såhär med alla mina elever, att vi har en dialog kring texten, 

[...] man lämnar in texter, får kommentarer på nytt och ändrar. Det är ju inte så att en elev skriver en text 

och lämnar in och sen är det ett betyg och sedan är det klart. Själva skrivprocessen består av att texten 

måste stötas och blötas liksom [...] jag skulle ju önska i den bästa av världar att de verkligen längtar efter 

min återkoppling”. Anne berättar att det ibland känns som eleverna stressar igenom det de ska ändra: 

”[...] jag tycker själv att jag har varit detaljerad med vad de ska ändra, men ändå så missar de 

kommentarer om ganska grundläggande saker som att det är felstavat”.  Anne menar att hon borde lyfta 

det explicit till eleverna, hon funderar en stund och tillägger: ”det kanske är en del av skolkulturen, att 

allt ska gå så himla snabbt hela tiden. Jag har ingen ambition att vara snabb, utan att man tar sig tid så 

att det blir rätt.” 

Läraren om sina övergripande kommentarer på texterna 

”Jag tänker att det balanserar den mer standardiserade återkopplingen som ’stavfel, stavfel’. Jag vill att 

de ska känna sig stärkta och det är ju roligt och blir en drivkraft att veta att man gör någonting bra så jag 

börjar alltid med det positiva. Läser man bara det negativa kanske man känner att ’nej jag är så dålig på 

det här så det spelar ingen roll vad jag gör liksom’. Sedan handlar det textuella också om att ’du har 

faktiskt glömt en del av instruktionerna’, det är bland det viktigaste”. 
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4.3 Elevtexterna – kvantitativ data och intervjuer 

Resultatet baseras på en rad olika bilagor. För att förenkla för läsaren följer här en sammanställande 

tabell med bilagornas rubriker. Bilagorna refereras det även fortlöpande till i texten. 

Elev Elevens första 

version av texten 

Elevens andra 

version av texten 

Analys av 

återkopplingen 

Lärarens 

återkoppling 

Elevintervju om 

lärarens kommentar 

Hawa Bilaga 1 Bilaga 1.1 Bilaga 1.2 Bilaga 1.3 Bilaga 1.4 

Zenas Bilaga 2 Bilaga 2.1 Bilaga 2.2 Bilaga 2.3 Bilaga 2.4 

Alesia Bilaga 3 Bilaga 3.1 Bilaga 3.2 Bilaga 3.3 Bilaga 3.4 

Meryem Bilaga 4 Bilaga 4.1 Bilaga 4.2 Bilaga 4.3 Bilaga 4.4 

 

4.4 Elev 1 - Hawa 

Denna intervju var en återblick på tidigare korrigerad text, 15 dagar från intervjutillfället. Till elevtexten 

(bilaga 1) fanns det 7 återkopplingspunkter (bilaga 1.3). Av dessa bestod en av beröm, 3 var riktade till 

form och 3 till textens innehåll (bilaga 1.2). Då jag bortser från beröm, återstår här 6 punkter för analys 

av korrigerande feedback. Utöver detta fanns lärarens övergripande kommentar (bilaga 1.4).  

Hur mycket har korrigerats? 

Elevtexten (bilaga 1) har 17 observerade formfel varav läraren har återkopplat på 3 (15 %) och 3 

observerade innehållsliga fel, av vilka samtliga har återkopplats.  

 

Tabell 1. Lärarens feedbacktyper.    

 Till form Till innehåll Totalt 

Explicit 2 1 3 

Implicit  1 1 

Metaspråklig 1 1 2 

 

I tabell 1 ser vi att återkopplingen till innehåll har en av varje kategori. Till formen är 2 av 3 

återkopplingar explicita och 1 metaspråklig.  

 

Tabell 1.2 Vad blir korrekt/inkorrekt i nästa version?  

Feedbacktyp Reviderat korrekt Reviderat inkorrekt Ej reviderat 

Explicit 1 (Form)  1 (Form) 

Implicit   1 (Innehåll) 

Metaspråklig 1 (Form) 1 (Innehåll) 1 (Innehåll)  
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Tabell 1.2: Av lärarens 6 återkopplingspunkter har eleven korrigerat 3 korrekt och 1 inkorrekt och 2 

inte alls. 2 av 3 korrekta revideringar riktades till form (en explicit och en metaspråklig). En 

återkopplingspunkt korrigerades inkorrekt, den var metaspråklig riktad till innehåll. 2 punkter svarade 

inte eleven på, en var explicit riktad till form och en implicit riktad till innehåll. 

 

Samsyn när eleven inte reviderat alls 

 

Tabell 1.3 Samsyn när eleven inte har reviderat alls.  

Elevtext med 

återkoppling                

Lärarens kommentar Elevens kommentar Elevens 

reviderade text 

... nu han bor i Oslo,1Han 

tyckte sig bra...  

 

1. Separera aldrig huvudsatser 

med kommatecken (,). Här ska 

det vara punkt (.) 

Det är många som gör så, att de 

har kommatecken mellan 

huvudsatser så det är det jag vill 

att hon ska uppmärksamma här. 

Ja, det saknas punkt, inte 

kommatecken, för att det 

mening är klar, det är inte 

huvudsats och bisats. 

 

 ... men nu han 

bor i 

Oslo2,3Han 

tyckte sig…  

 

Ed var född i Manlia 7men nu 

han bor i Oslo, 

 

7. Var ligger Manila? 

Jag menar att hon ska specificera 

var Manila ligger [...] det kan 

vara bra att veta om hon vet vad 

Manila är för någonting, att hon 

kan kolla upp det.  

Den rätt, men var ligger Manila 

hon frågar, hon vill jag ska 

skriva mera, Manila, landet, 

staden [...] det är bra att skriva 

mera så läsaren förstår var.  

Ed var 1född i 

Manila men nu 

han bor i Oslo, 

 

Tabell 1.3: Hawa förstår återkopplingen väl, vid återkopplingspunkt 1 som var explicit och riktades till 

form, redogör hon för regeln med egna ord, att det behövs punkt då meningen är klar. Trots att det inte 

blev korrekt i elevens reviderade text, kan eleven självständigt redogöra för den grammatiska regeln 

vilket indikerar att återkopplingen har gett något, trots att hon inte ändrat utifrån den. Vid 

återkopplingspunkt 7, som var implicit och riktad till innehåll, är Hawa och läraren också samstämmiga, 

båda tänker på ett förtydligande. Det visar att elever kan ta med sig något av återkopplingen även då de 

inte svarat på den, att hon nästa gång hon skriver en text kanske specificerar mer.   

Samsyn med läraren när revideringen är inkorrekt  

 

Tabell 1.4 Eleven och lärarens samsyn när eleven korrigerar inkorrekt  

Elevtext med 

återkoppling                

Lärarens kommentar Elevens kommentar Elevens 

reviderade 

text 

Ed är en happy person 

och sweet sugarboy4. 

 

4. Vad betyder det? 

Här handlar det om vad det betyder, 

hon skriver på engelska, men kan 

inte engelska. Men då har hon ju 

skrivit något som hon inte menar, 

så därför har jag skrivit ’vad 

betyder det’ för att hon ska förklara 

vad hon menar.  

Jag tänker såhär, hon [läraren] 

förstår inte, ’sweet sugarboy, vad 

betyder det?’  Så jag tänker jag 

måste förklara bättre vad det 

betyder. Men Ed sa [i 

programmet]  ’jag är sugarboy’. 

 Ed ser sig som 

är en happy 

person och 

socker boy.  

 

 

Tabell 1.4: Hawa och läraren är samstämmiga i sina tankar om vad som behövs i texten, utifrån denna 

återkoppling som är av metaspråklig karaktär och riktad mot textens innehåll.                    

 



21 

 

Analys: Trots elevens samstämmighet med lärarens återkoppling blir det inte korrekt i nästa version. 

Det är fortfarande engelska ord och inte korrekt översatt. Hawas reflektion visar ändå att hon förstår och 

har försökt att revidera utifrån återkopplingens syfte, som var att förklara vad som menas.  

Hawa om återkopplingen i Lunis 

”När jag skriver med Lunis och sen lämnar in [...] direkt lärare tittar på varför du skriver fel och varför 

och skickar tillbaka kommentarer snabbt. Och vi ser ’aha’ det är fel här och igen vi skriver [...] jag tror 

det är jättebra, Lunis, man kan säga snabb kontakt med sina lärare, och du kan jobba hemma, i skolan, 

varsomhelst, om du vill du, har tid [..]”. Hawa berättar att hon upplever att texten förbättras när hon 

skriver nya versioner utifrån återkopplingen och motiveras av att ändra ”[...] vi kan inte så bra perfekt 

skriva som svenskar, men det är ganska roligt för vi kan skriva och utvecklas, jag vill lära mig”. Hon 

berättar att den första elevtexten är svårast att skriva och att ”det blir roligare och roligare [ju mer] ändrar 

jag i texten, men första gången är det svårt, hur ska vi börja. Om jag inte har kommentarer, tror jag allt 

är rätt, då lär jag mig inget”.  

 

Hawa om den övergripande kommentaren 

Hawa känner sig stärkt av denna, men hon förstår inte vad läraren menar med ”löpande text”, vilket hon 

sedan gjorde efter metaspråklig diskussion med mig (bilaga 1.4).  

4.5 Elev 2 – Zenas 

Denna intervju var av typen think-aloud, då eleven ändrade utifrån återkopplingen och samtidigt ”tänkte 

högt”. I elevtexten (bilaga 2) fanns det 16 refererade återkopplingspunkter (bilaga 2.3). Av dessa bestod 

2 av beröm, 13 var riktade till grammatik och 1 till textens innehåll (bilaga 2.2). Då jag bortser från 

beröm, återstår här 14 punkter för analys av korrigerande feedback. Utöver det fanns lärarens 

övergripande kommentar. Texten fick även korrigeringar direkt på brödtexten. 

Hur mycket har korrigerats?   

Elevtexten (bilaga 2) har totalt 36 observerade formfel, varav läraren har återkopplat på 27 (markeringar 

i brödtexten inräknat). Således är 75 % av formfelen återkopplade. Texten har 1 observerat innehållsligt 

fel, vilket är återkopplat på.  

Tabell 2. Lärarens feedbacktyper.      

 Till form Till innehåll Totalt 

Explicit 5 0 5 

Implicit 7 0 7 

Metaspråklig 1 1 2 
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I tabell 2 ser vi att återkopplingen på formfel har gjorts explicit 5 gånger, implicit 7 gånger och 

metaspråklig 1 gång. Det som återkopplats på innehåll var av typen metaspråklig.  

Tabell 2.1 Vad blir rätt i nästa version?   

Feedbacktyp Reviderat korrekt Reviderat inkorrekt 

Explicit 5 (Form)  

Implicit 6 (Form) 1 (Form) 

Metaspråklig 1 (Form) 1 (Innehåll) 

 

Tabell 2.1: Av lärarens 14 återkopplingspunkter har eleven korrigerat 12 fel korrekt, samtliga riktade 

till textens form. Samtliga explicita återkopplingar reviderades korrekt, och flertalet implicita (6 av 7). 

Den enda återkoppling som riktades till innehåll, var metaspråklig och reviderades inkorrekt. Enbart 1 

av 13 fel riktade till form blev inkorrekt korrigerat och det var det enda formfel som återkopplats 

metaspråkligt.   

Samsyn när felen revideras korrekt/inkorrekt  

Här presenteras lärarens och elevens resonemang när eleven reviderar inkorrekt trots god samsyn mellan 

lärare och elev emellan, samt när eleven reviderar korrekt trots att eleven inte agerar som förväntat. 

 

Tabell 2.2 Eleven och lärarens samsyn där eleven korrigerat inkorrekt  

Elevtext med 

återkoppling                

Lärarens kommentar Elevens kommentar Elevens 

reviderade text 

Juryn tyckte mycket bra 

och fint färger  guddhjärtat 

15och på rätt ställe. 

 

15. Det här ordet passar 

inte riktigt här. Vad menar 

du? 

 

”Här förstod inte jag vad 

han menade faktiskt, det 

känns bara insprängt det 

här ´fint färger 

guddhjärtat´ för att om det 

var ett guldhjärta, var det 

fina färger i guld då?  

”Jag menar guldhjärtat, alltså när han 

gjorde en tårta, det var en liten hjärta på 

själva tårta, det är därför de tyckte själva 

den här guldhjärta var fint, jättefint på 

tårta…. därför, (han skriver) vänta jag ska 

göra såhär (skriver) [...]  jag måste skriva 

mer så hon [läraren] förstår.  

Juryn tycker 

mycket bra 

färger 
guldhjärtat på 

tårta och på rätt 

ställe. 
 
Reviderat 
korrekt: Nej 

De bedomm14ar  

 

14 Stavfel 

”Här är tanken att jag ju 

inte skrivit vad som är fel 

utan då får han slå upp 

orden själv och titta 

[...] för står det `stavfel` då 

borde de förstå att ´ah, 

men då får jag slå upp 

ordet´ eftersom de ändå 

ska lämna in texten igen.  

Han läser sin text högt: ”De bedommar 

hans tårta”, han scrollar ner till 

återkopplingspunkt 14 och säger”det står 

bara stavfel här, alltså mitt förslag är [...] 

om man säger till exempel de bedömde 

hans tårta”, säger han och skriver 

”bedommde hans tårta”.  

 

De bedommde  
 
Reviderat 
korrekt: Nej 

 

Tabell 2.2 visar att den metaspråkliga återkopplingen riktad till innehåll (punkt 15), leder till reflektioner 

hos eleven, som funderar och resonerar sig fram till ändringar som ändå inte riktigt leder till korrekt 

lösning.      

Analys: Zenas förstår syftet med återkopplingen - han behöver förtydliga.   Detta visar att återkoppling, 

även om den leder till felkorrigeringar, ändå kan leda till metaspråkliga resonemang hos eleven. Vid 

återkopplingspunkt 14, som är implicit och riktad till form, resonerar sig Zenas fram till vad han tror 
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ska vara rätt stavning, och intressant är att han läste och uttalade ordet korrekt, då han sade ”bedömde”, 

vilket han skrev ”bedommde”. Vi ser att läraren anser att de borde slå upp ord vid den implicita 

återkopplingen ”stavfel”, men det gör inte eleven.  

När eleven gör korrekt trots svag samsyn med läraren 

I elevtexten finns totalt 7 tillfällen då återkopplingen är implicit med noteringen ”stavfel” och då 

använder eleven alltså ingen digital ordbok vilket läraren utgår ifrån att de ska göra. Istället nästan 

”gissar” eleven sig till rätt stavning. 6 av 7 blir ändå korrekt korrigerade, vilken kan indikera att den 

implicita feedbacken ledde Zenas till ord som han var ganska säker på.  

Zenas om återkopplingen i Lunis 

Zenas berättar att det känns tufft att ”först se alla fel”. Men det som driver honom är just att lära sig 

svenska, trots att ändra och rätta text ”är ganska svårt [...] men det är bra, man lär sig hela tiden [...] Det 

känns jättebra när man rättar så [paus] till exempel innan jag rättar den här texten det ser ut var inge bra 

men nu [...] nu får vi se, hon [läraren] ska kolla igen om det finns något problem, då kan man göra igen, 

det är inga problem. För det är bra för mig själv, när man bor i ett land man måste kunna prata, man 

måste kunna språk, göra allt som andra som andra, svenskar till exempel kan, för det här är mitt land.” 

Eleven menar att han förstår återkopplingen bra eftersom ” det står nummer på varje som jag skrivit fel 

då förstår jag därför att måste man rätta på nummer 1 till exempelvis, det fanns 16 i den här text”.  

 

Zenas om den övergripande kommentaren 

Zenas verkar stärkt och glad av kommentaren (bilaga 1.4) som innehåller positiva ordalag om elevens 

text. Han berättar att han också lär sig av informationen i den: ”Då vet jag att jag har relevant information 

om Jörgen [karaktär i text, min anm.], och det var bra rubrik, och punkter och kommatecken, jag förstår 

den, ibland jag lämnar punkt mellan kommatecknet, men sen den är klar då kan man lämna en punkt, så 

det är bra att jag gjorde rätt nu. Och jag specificerar vem som säger och vad [...] det är viktigt att läsa de 

här kommentarerna noga, så man vet vad man ska fortsätta göra också.” 

4.6 Elev 3 – Alesia 

Denna intervju var av typen think-aloud, då eleven ändrade utifrån återkopplingen och samtidigt ”tänkte 

högt”. I elevtexten (bilaga 3) fanns det 12 refererade återkopplingspunkter (bilaga 3.3), samtliga riktade 

till grammatik och form. Utöver det fanns lärarens övergripande kommentar. Texten fick även 

korrigeringar direkt på brödtexten. 

Hur mycket har korrigerats?  

Utifrån min bedömning har elevtexten (bilaga 3) totalt 38 formfel, varav läraren har återkopplat på 16 

(markeringar i brödtexten inräknat). Således är 42 % av formfelen återkopplade. Texten har vad jag ser 

inget fel kopplat till innehåll och inget är heller återkopplat på innehållet.   
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Tabell 3. Lärarens feedbacktyper.     

 Till form 

Explicit 8 

Implicit 3 

Metaspråklig 1 

 

I tabell 3 ser vi att återkopplingen på formfel (fanns ingen till innehåll) har gjorts explicit 8 gånger, 

implicit 3 gånger och metaspråklig 1 gång.   

Tabell 3.1 Vad blir rätt i nästa version?   

Feedbacktyp Reviderat korrekt Reviderat inkorrekt 

Explicit 8 (Form) 0 

Implicit 3 (Form) 0 

Metaspråklig 1 (Form) 0 

 

I tabell 3.1 ser vi att eleven har korrigerat samtliga 12 återkopplingspunkter (riktade till form) korrekt. 

8 av dessa återkopplades explicit, 3 implicit och 1 metaspråkligt.  

 

När eleven korrigerar på ett sätt som inte läraren tänkt 

Av de 2 tillfällen återkopplingen är implicit med noteringen ”stavfel”, använder eleven ingen digital 

ordbok vilket läraren utgår ifrån att de ska göra. De 2 felen blir ändå korrekt reviderade.  

Alesia om återkopplingen i Lunis 

På frågan om hur denna återkoppling hjälpte henne säger hon ”att skriva bättre [...] det är roligt att kolla 

och titta, ibland man vet inte om det är bra eller fel [...] jag lär mig av att göra ändringar, många saker 

som jag inte visste”. På frågan om lärarkorrigeringarna får henne att känna sig dålig säger hon: ”Jag 

känner mig inte dålig alls, jag tycker det är roligt att läsa kommentarerna och ändra.” Helst vill eleven 

ha explicit feedback: ”Det är bättre att titta vad är fel, så hon berättar vad det är istället för när hon bara 

säger att det är något fel och man ska hitta själv, det är bättre när hon skriver exempelvis `här ska det 

vara stor bokstav` och exempel på rätt mening, så man kan titta och då förstår man bra.  

 

Alesia om den övergripande kommentaren 

Hon funderar en stund över kommentaren (bilaga 3.4) och säger sedan: “Jag märker att det alltid är 

samma problem jag har, alltid jag gör samma fel. Jag försöker alltid följa instruktionen, det är bra för 

mig, det är saker jag vet att jag behöver ändra, jag blir mer och mer medveten [...] jag känner att jag vill 

bli bättre och det känns också roligare att skriva efter jag läst den, då vet jag att jag kan saker också.”  
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4.7 Elev 4 – Meryem 

Denna intervju var en återblick på tidigare korrigerad text, korrigerad 15 dagar från intervjutillfället. I 

elevtexten (bilaga 4) fanns det 5 refererade återkopplingspunkter (bilaga 4.3). Av dessa var 4 riktade till 

form och 1 till textens innehåll (bilaga 4.2). Utöver detta fanns korrigeringar i brödtexten (bilaga 4) och 

lärarens övergripande kommentar (bilaga 4.4).  

Hur mycket har rättats?  

Utifrån min bedömning har elevtexten (bilaga 1) totalt 25 formfel (grammatik, interpunktion etc.) varav 

läraren har återkopplat på 7 (brödtext inräknat), vilket ger 28 % av totalt observerade fel. Texten har 

enligt observation 3 innehållsliga fel, varav läraren återkopplat 1, alltså 30 %.  

Tabell 4. Lärarens feedbacktyper.     

 Till form Till innehåll Totalt 

Explicit 3 1 4 

Implicit 1  1 

Metaspråklig 0 0 0 

 

I tabell 4 ser vi att 4 av 5 återkopplingspunkter är explicit och 1 är implicit.  

 

Tabell 4.1. Vad blir rätt i nästa version?   

Feedbacktyp Reviderat korrekt Reviderat inkorrekt 

Explicit 2 (Form) 1(Innehåll) 1 (Form) 

Implicit 1 (Form) 0 

Metaspråklig 0 0 

 

Tabell 4.1: Eleven har korrigerat 4 av 5 återkopplingspunkter korrekt. Tre av fyra korrekt reviderade 

var från explicit återkoppling och en från implicit, den inkorrekta från explicit återkoppling.  

Samsyn när felen revideras inkorrekt  

Tabell 4.2 Eleven och lärarens samsyn där eleven korrigerar fel  

Elevtext med återkoppling Lärarens kommentar Elevens kommentar Elevens reviderade text 

… och arbetar med att som 3dekorera 

och förbereda tårta. 

 

3. Jämför: Han jobbar som kock (vad 

han är) Han jobbar med att laga mat 

(vad han gör) 

Jag skriver denna 

kommentar eftersom jag 

vill att hon ska förstå att 

han inte är dekorera tårta 

utan det är något han gör 

och att hon ska förstå 

skillnaden mellan är och 

gör. 

Här ’som’, man behöver 

inte skriva ’som’ för det 

funkar inte med dekorera, 

till exempel som doktor 

fungerar det, så då satte hon 

in ”med att”, och då får jag 

veta det, att de orden 

fungerar med dekorera. 

... och arbetar med 

dekorera och förbereda 

tårta. 
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I tabell 4.2 ser vi att eleven missat ett ”att” i den reviderade texten, men redogör väl för skillnader mellan 

”arbeta som” och ”arbeta med att”, i enlighet med lärarens återkopplingspunkt 3, vilken var explicit och 

riktad till form. Eleven har dessutom adderat ett eget exempel, ”att arbeta som doktor”.  

 

Analys: Trots att det inte blev helt korrekt i elevens reviderade text, redogör eleven metaspråkligt och 

redogör självständigt för rätt form, vilket antyder att eleven ändå nått ny kunskap. 

Meryem om återkopplingen i Lunis 

Återkopplingen i Lunis motiverar Meryem: ”det är roligt för mig, för jag tycker om grammatik [...] Om 

jag gör fel jag lära och inte glömma, det är sant min lärare säger det är bra att göra fel, jag mår bra när 

jag får fel. Om jag får alla rätt, jag kan inte lära mig jag tror.” Meryem berättar om implicit feedback: 

”Hon bara tryckte fel till den först till mig, hon [läraren] är smart [...]. då lär jag mig mycket, jag tänker 

och tänker, men ibland jag inte hittar och då skriver hon var felen är [...]. Hon berättar att hon försöker 

minnas återkopplingen till nya uppgifter: ”jag skriver en annan text nu och nu jag kommer ihåg, efter 

bokstav mellanrum, jag blir fokuserad nu när jag tänker på sådant”.  Precis som elev 1 upplever elev 4 

att det svåraste är att komma igång, men att det blir roligare efter återkopplingen som brukar komma 

snabbt: ”på 30 sekunder ibland kommer kommentar från läraren, då blir det roligt att jobba med texten”. 

Meryem om den övergripande kommentaren 

Kommentaren (4.4) som innehåller både styrkor och utvecklingsområden känns givande för Meryem att 

läsa: ”[...] det blir lättare för mig nästa gång jag gör text för jag vet vad jag gör bra, till exempel hur jag 

kan börja och sluta och att rubrik är bra, nu till exempel stor bokstav efter punkt, tempus i verbet […] 

jag tänka på det nästa gång jag skriver”. 

 

4.8 Sammanfattande resultat och 
analys utifrån frågeställningarna 

1. Hur tänker lärare och elever om bedömning i allmänhet och kring den 

specifikt givna återkopplingen? 

Samtliga respondenter ser revidering av texter som ett lärandetillfälle. Att göra ”fel” blir således 

ingenting negativ. Ett grammatiskt fokus uppskattas både av läraren och av eleverna, även om 

språkdetaljer är sekundärt för läraren, som först tittar på textens helhet, vilken hon även återkopplar i en 

övergripande kommentar till varje text. Denna övergripande feedback tar eleverna med sig till nya 

uppgifter. Läraren föredrar att ge återkoppling snabbt, vilket eleverna uppskattar. Elevernas svar på 

återkopplingen präglar sedan lärarens planering både kring kommande återkoppling och till övningar i 

klassrummet. Läraren väljer att återkoppla lite i taget och fokusområden ändras allteftersom eleven 
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utvecklas. Eleverna hade lätt att följa återkopplingen som i Lunis skrivs utifrån referensmarkörer och de 

såg fördelar med att kunna arbeta digitalt då de blev oberoende av tid och rum. Elevernas och lärarens 

samsyn kring återkopplingspunkterna är god och intervjuerna visar att samförstånd råder även de gånger 

eleven korrigerat fel eller inte alls (läs mer under forskningsfråga 4).  

2. Vilken typ av feedback ger läraren? 

Läraren ger oftast explicit feedback (57 %), följt av implicit (32 %) och metaspråklig (11 %). Det skiljde 

sig dock om läraren återkopplade på form eller innehåll, där den största skillnaden gäller metaspråklig 

feedback, vilken gavs 40 % av gångerna till feedback riktad mot innehåll, mot 6 % riktad till form. I 

övrigt var fördelningen jämnare då den riktades till innehåll, medan explicit feedback dominerade i 

återkoppling riktad till form (se ovan för resultat i siffror). 

3. Hur mycket feedback ger läraren? 

Läraren återkopplar drygt hälften av antal observerade fel (läs mer i metoddel). När det gäller grammatik 

och form har läraren återkopplat på totalt 46 av 91 observerade fel (51 %) och 5 av 7 innehållsliga (71 

%). Totalt har läraren gett feedback på 51 av 98 observerade fel (52 %).  Det skiljer sig också från 

elevtexterna, hur mycket läraren återkopplar. Detta antyder att läraren måhända anpassar sin 

återkopplingsmängd utifrån individuella och relationella faktorer som inte denna uppsats behandlar (se 

ovan för resultat i siffror).  

4. Hur korrelerar feedbacktyper samt lärarens och elevens samsyn med 

elevernas revidering?   

Explicit återkoppling gav betydligt högre korrekt elevrevidering än metaspråklig. Sett till samtliga 37 

återkopplingar reviderar eleverna korrekt 31 av gångerna (84 %), inkorrekt 4 av gångerna (11 %) och 

inte alls 2 av gångerna (5 %). Eleverna är mest benägna att korrigera korrekt om feedbacken är explicit 

(90 %), mindre när den är implicit (83 %) och minst benägna när den är metaspråklig (50 %). Eftersom 

jag har intervjuat elev och lärare kring varje återkopplingspunkt, behöver jag inte stanna här för 

eventuella slutsatser, utan kan gå vidare och undersöka hur eleven förstår feedbacken när den blev 

inkorrekt/icke korrigerad eller korrekt. Två återkopplingspunkter lämnas orörda, eleven har alltså inte 

korrigerat någonting. Ändå kan eleven resonera metaspråkligt kring dem, vilket även gäller samtliga 

fyra gånger eleven korrigerat inkorrekt. Detta resultat indikerar att man som lärare inte kan utgå ifrån 

att eleven inte har förstått återkopplingen, enbart av det faktum att eleven har struntat i att korrigera eller 

korrigerat fel. Samtliga gånger eleven ändrade korrekt är samsynen god, men i 10 fall vill läraren att 

eleven ska åtgärda den implicita återkopplingen ”stavfel” genom att slå upp ordet i en ordbok. Det görs 

inte, utan istället gissar, eller prövar sig eleverna fram till rätt stavning. Trots detta blir 9 av 10 stavfel 

korrekt korrigerade.  
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5. Diskussion 

5.1 Effektiv feedback  

Gällande effektiv återkoppling på andraspråkstexter tog jag genom Hyland (2019) upp värdet av att 

eleven förstår återkopplingen och att den bör komma direkt, vara riktad till elevens behov och ge en 

uppmuntran till att fortsätta skriva (2019, s. 281). Detta återspeglas i min första forskningsfråga genom 

både lärarens och de fyra elevernas intervjusvar. Hawa uttryckte exempelvis: ”[...] direkt lärare tittar på 

varför du skriver fel och varför och skickar tillbaka kommentarer snabbt”. Läraren å sin sida berättar att 

hon helst återkopplar snabbt i syfte att bedöma formativt, så att eleven kommer vidare. Gällande värdet 

av att återkopplingen riktas till elevens behov (2019, s. 281) fokuserar Anne sin återkoppling på det 

”eleven gör mest fel på” och strävar efter en textdialog med eleven. Att eleverna ser fördelar med att 

ändra på nytt efter redan reviderad text belyser den motivation Hyland (2019) framhåller som väsentlig 

för effektiv återkoppling. Den motivationen de får av återkopplingen lyser igenom starkast när de pratar 

om den övergripande kommentaren, Zenas berättar exempelvis att ”det är viktigt att läsa de här 

kommentarerna noga, så man vet vad man ska fortsätta göra [...]”. Alesia säger att ”det känns också 

roligare att skriva efter jag läst den, då vet jag att jag kan saker också”, vilket även Meryem är inne på: 

”[...] det blir lättare för mig nästa gång jag gör text för jag vet vad jag gör bra [...]”. Även om denna 

studie belyser lärarens återkoppling på uppgiftsnivå, eftersom läraren förklarar ”vad som är bra och vad 

som behöver bli bättre i nya versionen” (Jönsson, 2013, s. 94) antyder dessa elevsvar att lärarens 

återkoppling utvidgats till att gälla processnivå (Jönsson, 2013, s. 95). Denna övergripande återkoppling 

anses av som mer effektiv än återkoppling på uppgiftsnivå då elever får stöttning på ett djupare plan än 

enbart minneskunskaper (Hattie & Timperley, 2007). Eleven Meryem berättar att hon försöker minnas 

återkopplingen till nya uppgifter: ”jag skriver en annan text nu och nu jag kommer ihåg, efter bokstav 

mellanrum, jag blir fokuserad nu när jag tänker på sådant”.  Vidare ses en kontinuerlig feedback på 

andraspråkselevers skrivande som mer effektiv (Leki, Cumming, Silva, 2008; Hargreaves, 2011), vilket 

återkoppling i Lunis möjliggör då eleven efter sin revidering, lämnar in på nytt, får ny återkoppling, 

ändrar och lämnar in på nytt i en process tills läraren anser att texten är klar.  

5.2 Värdefullt att synliggöra grammatiska fel 

Elevernas positiva ordalag om återkopplingen på grammatik, stavning och andra formfel i denna studie 

bekräftar det Ekerot (2011, s. 40) skriver om att vuxna har en hög språklig medvetenhet och därför 

behov av att se språket utifrån. Hyland (2019, s. 265) framhåller att andraspråksinlärare behöver få veta 

hur de skriver, vilket exempelvis Meryem uttrycker: ”jag mår bra när jag får fel. Om jag får alla rätt, jag 

kan inte lära mig jag tror”. Andraspråkselevers positiva uppfattning om återkoppling på grammatik 
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återfanns även i Saitos studie för 26 år sedan (1994), där majoriteten av andraspråkseleverna såg 

feedback riktad på grammatiska fel som mest användbar. Detta tycks alltså även vara fallet i kontexten 

för denna studie, men bror troligen på lärarens fokuserade återkoppling, att hon inte korrigerar alla 

elevens fel (se nedan).  Eleverna är inte bara positiva till korrigering på grammatik, de korrigerar mer 

frekvent korrekt vid återkoppling på form än på innehåll (94% jämfört med 60 %). Medan eleverna i 

min uppsats lyfter fram värdet av att få återkoppling på grammatik betonar läraren helheten först och 

sedan delarna, att ”grammatik och stavning [är] lite mer sekundärt”. Denna ”nedtrappning” återspeglas 

i det kvantitativa resultatet som visar att återkopplingen i högre grad riktar sig till textens innehåll än till 

form (procentuellt) och därefter följs av en fyllig övergripande kommentar om textens helhet. 

I ämnesdidaktisk litteratur för svenska som andraspråk understryks just värdet av att se bortom det 

inkorrekta språket för att komma åt tankemässig komplexitet (Ekerot, 2011; Abrahamsson & Bergman, 

2005). Min studie visar ingen indikation på att lärarens korrigering av elevens ytfel skulle ha 

kontraproduktiv effekt på elevens lärande i bemärkelsen att motivationen blir lidande, vilket har lyfts 

fram i debatten om den korrektiva feedbackens relevans (se exempelvis Leki, Cumming, Silva, 2008). 

Denna studie finner som nämnt positiva ordalag från eleverna och precis som i Ferris studie (2006) 

svarar de i hög grad på lärarens korrigerande feedback. Feedback riktad till innehåll ämnar balansera 

den mer standardiserade återkopplingen på form, menar läraren Anne. Men hon framhåller relevansen 

av ett grammatiskt fokus eftersom “det kan vara bra att repetera en regel länge för då sätter den sig till 

slut.” De insikter läraren får genom feedbacken tas vid till klassrumsövningar, vilket är en av den 

formativa bedömningens förtjänster (se exempelvis Leki, Cumming, Silva, 2008).  

5.3 Explicit och implicit återkoppling 

Shaofeng (2010) konkluderade i sin metaanalys att explicit feedback var mer effektiv på kort sikt, men 

att effekterna av implicit var större på lång sikt. Jag finner en intressant koppling till detta i min studie 

som visar att elever i högre grad reviderar korrekt från explicit återkoppling än implicit och 

metaspråklig. Min studie indikerar att bedömaren inte kan stanna här och dra slutsatsen att explicit 

återkoppling är mest effektiv. Eleverna kunde ju ändå vid metaspråklig feedback redogöra och reflektera 

för den korrekta lösningen trots att den reviderades inkorrekt. Eleverna satte ord på språkfelet och 

resonerade för den korrekta lösningen, vilket indikerar en lärandeprocess. Det faktum att eleverna i 

högre grad korrigerar korrekt utifrån explicit feedback kan bero på att det helt enkelt är enklare att 

revidera från sådan feedback, medan implicit och metaspråklig kräver mer av elevens självständighet 

(Saito, 1994). Eftersom denna studie visar att feedback ändå tycks ha lett till kunskap hos eleven, även 

då de felkorrigerat eller inte reviderat alls, tänker jag att det kan vara värdefullt om läraren på Saitos 

inrådan (1994, s. 66) går igenom syftet med återkopplingen men också  hör sig för hur eleven tolkat 

återkopplingen. Då skulle elevens felrevideringar inte riskeras misstas för att eleven inte lärt sig något 

eller att återkopplingen inte har nått fram.  Dessutom skulle eleven få en möjlighet att reflektera kring 

återkopplingen som de fick chans till under mina intervjuer. Under sådana uppföljande samtal skulle 
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också eleverna få kännedom om att de förväntas använda ordbok vilket min studie visar att de inte gör 

och som läraren har reagerat på. 

5.4 Fokuserad feedback  

Medan elevintervjuerna indikerar att det skulle bli övermäktigt att helt självständigt finna formfel, torde 

det också bli övermäktigt med för mycket korrigeringar. Lee (2019) menar att ”less is more”, eftersom 

för mycket återkoppling på andraspråkstexter riskerar skicka fel signaler och inte leda till lärande. 

Läraren Anne framhåller i linje med detta att för mycket kommentarer inte tjänar någonting till eftersom 

eleven ändå inte kommer minnas allt. Därför fokuserar hon på elevens vanligast förekommande 

fel.    Detta stämmer överens med de kvantitativa data som visar att hon återkopplar på drygt hälften (51 

%) av antal observerade formfel, och fler av de totalt observerade innehållsliga felen (71 %). Anne 

berättar också i intervjun att hon prioriterar övergripande feedback, vilket en fokuserad skriftlig 

feedback på form möjliggör då den frigör tid (Lee, 2019, s. 526) och sannolikt beror Annes snabba 

återkoppling på att hon inte återkopplar allt. Detta talar för att läraren undviker risken Lee (2019, s. 525) 

pekar på med för mycket fokus på form, att bedömningen blir en lärardominerad praxis som reducerar 

eleverna till passiva mottagare.  Förmodligen skulle eleverna i studien inte vara lika positiva till 

feedback om alla formfel hade återkopplats. Som nämnt följer läraren Anne upp återkopplingen i 

undervisningen, men eleverna får inte veta på förhand vad de bör fokusera inför en uppgift, vilket Lee 

(2019, s. 526) menar stärker kopplingen mellan feedback, undervisning och lärande ytterligare. Kanske 

skulle tydlig information om vilken feedback de förväntas svara på råda bot på Annes upplevda 

utmaning med elevers (inte eleverna i denna studie) motstånd till att fortsätta revidera.  

5.5 Lärplattformen Lunis 

Gällande återkoppling i Lunis lyfter både läraren och eleverna de fördelar som exempelvis Wang och 

Winstead (2016) och Hui- Fang (2019) framhåller, nämligen att det digitala ger en flexibilitet gällande 

tid och rum. Eleverna kan välja var och när de ska svara på återkopplingen. Respondenterna i min studie 

pekar också på att återkopplingen blir tydlig genom den numrering i elevtexterna som leder till 

återkopplingen i en lista under texten. För Anne är det bra att programmet i Lunis kategoriserar olika 

typer av ”fel” i olika färger vilket underlättar vad hon bör ta vid i klassrummet för närmare genomgångar 

i undervisningen. Genom Lunis kan läraren också på ett naturligt sätt ge ny återkoppling för inlämning 

på nytt vilket borde underlätta en fortsatt genomarbetning av texten.  Detta antyder att lärplattform kan 

vara ett hjälpsamt verktyg för en effektiv formativ bedömning inom ämnet andraspråk.   
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6. Metoddiskussion  

Det skiljer sig mellan olika lärare hur de ger korrigerande feedback menar Ellis (2010, s. 340). Denna 

uppsats syftar belysa en enskilds lärares arbetssätt och tankar kring bedömningen och avser därför inte 

att vara representativ för samtliga andraspråkslärare på SVA-grund. Inte heller är elevernas tankar och 

agerande kring återkopplingen generaliserbar. För att stärka validiteten i denna studie gällande 

feedbacktyper och vad som räknas som fel riktat till form eller innehåll bad jag min handledare stämma 

av min analys. Vidare lät jag en lärarkollega bedöma hur många tänkbara språkfel i texterna som en 

lärare presumtivt skulle kunna anmärka, vid sidan av min observation. Det är kanske föga förvånande 

att enbart 2 av de totalt 37 undersökta återkopplingspunkterna inte blev reviderade alls av eleven, 

eftersom elever i högre grad enligt Jönsson (2013, s. 89) tenderar att använda återkopplingen om de får 

möjlighet att revidera utifrån den. Detta möjliggör Lunis på ett logiskt sätt, då eleverna skriver texten 

på nytt i en textruta under lärarens kommentarer (Jönsson, 2013, s. 89 ff.). En uppföljning på hur eleven 

reviderar i fortsatta uppgifter skulle utveckla detta och närmre visa hur elevens språk utvecklas utifrån 

återkopplingen. Även om Tap-intervju var användbar för min studie, upplever jag att denna metod har 

mycket mer att ge. Elevens pauser, hummanden och uttryck (som “aha” och “suck”) skulle 

kunna analyseras ytterligare, exempelvis genom att understryka i vilka sammanhang de kom. Då urvalet 

föll sig så att jag inte kunde göra Tap-intervjuer med samtliga elever, fick jag en möjlighet att jämföra 

den metoden med återblicksintervjuer. Jag upplever att båda fyllde sitt syfte för denna studie, men Tap-

intervjun ger som nämnt en mer direkt respons och därför möjligtvis en mer valid inblick i elevens 

känslor och tankar kring återkopplingen. Återblicksintervjun gav å sin sida något jag inte kom åt genom 

TAP-intervjun, då den skapade utrymme för eleven att analysera och diskutera kring återkopplingen 

vilket gav djupare metaspråkliga resonemang. Att eleven i återblicksintervjun förstod återkopplingen 

men svarat inkorrekt, kan förstås bero på att eleven genom undervisning kommit till denna kunskap, då 

eleverna hade reviderat texten 15 dagar bakåt i tiden. Men då även Tap-intervjuerna visar att eleven 

förstår mer än vad revideringen visar (när den blir fel), vågar jag dra slutsatser (se nedan) att återkoppling 

ger kunskap som inte den ombearbetningen ger sken av.  Eftersom motivation är en styrande faktor i 

hur eleven svarar på feedback (Goldstein, 2006), antyder detta att dessa elever är motiverade, vilket 

urvalsprocessen kan ha lett till då en frivillig medverkan högst troligt gav de mest motiverade eleverna. 

Dock kan eleverna i en intervjusituation naturligt nog känt sig motiverade att visa sig från sin bästa sida 

och göra sitt bästa, vilket särskilt gäller Tap-intervjun då jag de facto satt intill då de korrigerade, och 

den höga andelen korrekta revideringen vid dessa kan ha berott på att “de skärpte sig” i min närvaro. 

Detta skulle ju förvisso visa på nyttan av att någon annan befinner sig intill den som reviderar, vilket 

sker vid kamrat- och grupparbeten kring återkoppling.  
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7. Slutsatser 

 

Utifrån resultatet av denna studie kan följande slutsatser dras: 

 

 Eleverna svarar i hög grad på återkopplingen, enbart 5 % av all återkoppling lämnades 

obesvarad. 84 % av återkopplingen korrigerades korrekt och explicit återkoppling gav betydligt 

högre korrekt elevrevidering än metaspråklig (90 % mot 50 %).  

 

 Studien visar att man inte kan dra för snabba växlar gällande hur givande återkopplingen varit 

bara enbart utifrån om eleven svarat inkorrekt eller inte alls. Eleverna i studien 

resonerar metaspråkligt om den givna återkopplingen även när de svarar inkorrekt eller inte alls. 

 

 Explicit feedback dominerar då läraren återkopplar form, medan metaspråklig feedback 

dominerar återkoppling till innehåll.  

 

 Totalt har läraren gett feedback på 51 av 98 observerade fel (52 %). Läraren återkopplar fler 

innehållsliga fel (71 %) än grammatik, stavning, interpunktion och övriga formfel (51 %). 

 

 Mot bakgrund av tidigare forskning indikerar denna studie att det sätt som återkopplingen i 

studien sker på är effektiv. Läraren är medveten om det formativa arbetssättet, återkopplar 

fokuserat, prioriterar textens innehållsliga aspekter, återkopplar snabbt och tar vidare de 

gemensamma behov hon ser till klassrumsövningar. Eleverna i studien ser positivt på 

återkopplingen, de svarar i hög grad på den, uppskattar särskilt belysning av grammatiska fel 

och vill veta vilka fel de gör.  

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

8. Källförteckning  

 

Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

Ellis, R. (2009), A typology of written corrective feedback types. ELT Journal, 63(2), 97–107. doi: 

10.1093/elt/ccn023 

Ellis, R. (2010). EPILOGUE: A Framework for Investigating Oral and Written Corrective Feedback. 

Studies in Second Language Acquisition, 32(2), 335-349. doi:  10.1017/S0272263109990544 

Ferris, D. R., Roberts, B. 2001. Error feedback in L2 writing classes: How explicit does it need to be? 

Journal of Second Language Writing, 10(3),161–184. doi: 10.1016/S1060-3743(01)00039-X 

 

Ferris, D. (2006). Does error feedback help student writers? New evidence on the short- and long-term 

effects of written error correction. In K. Hyland & F. Hyland (Eds.) Feedback in Second Language 

Writing: Contexts and Issues (pp. 81–104). Cambridge: Cambridge University Press.  
doi: 10.1017/CBO9781139524742.007 

 

Goldstein, L. (2006). Feedback and revision in second language writing: Contextual, teacher, and 

student variables. In K. Hyland & F. Hyland (Eds.) Feedback in Second Language Writing: Contexts 

and Issues (pp. 185-205). Cambridge: Cambridge University Press. 

doi:10.1017/CBO9781139524742.012 

 

Hargreaves, E. (2011). Teachers’ Feedback to Pupils: ”Like So Many Bottles Thrown Out to Sea?” In 

R. Berry & B. Adamsson (Eds.) Assessment Reform in Education: Policy and Practice (pp. 121- 135). 

London: Springer. doi: 10.1007/978-94-007-0729-0_9 

 

Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The Power of Feedback. Review of Educational Research, 77(1), 

81-112. doi: 10.3102/003465430298487 

 
Hattie, J.A.C. (2014). Synligt lärande: En syntes av mer än 800 metaanalyser om vad som påverkar 

elevers skolresultat. London: Routledge. 

 

Hyland, K., & Hyland, F. (2006). Feedback on second language students' writing. Language 

Teaching, 39(2), 83-101. doi:10.1017/S0261444806003399 

 
Hyland, K. (2016). Methods and methodologies in second language writing research, 116-125, 

Elsevier 59, 116-125. doi: 10.1016/j.system.2016.05.002 

 

Hyland, K., & Hyland, F. (Eds.). (2019). Feedback in Second Language Writing: Contexts and 

Issues. Cambridge: Cambridge University Press.  

 
Hyland, K. (2019). What Messages Do Students Take from Teacher feedback? In Hyland, K. & 

Hyland, F. (Eds.), Feedback in Second Language Writing: Contexts and Issues (pp. 265-284). 

Cambridge: Cambridge University Press.  

 

Jönsson, A. (2013). Lärande bedömning. (3., [utök.] uppl.). Malmö: Gleerups utbildning 
 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3. [rev.] uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

 



34 

 

Lee, I. (2019). Teacher written corrective feedback: Less is more. Language Teaching, 52(4), 524-

536. doi: https://doi.org/10.1017/S0261444819000247 

 

Leki, I., Cumming, A., & Silva, T. (2008). A synthesis of research on second language writing in 

English. Routledge. 

 

Nassaji, H. (2016), Anniversary article Interactional feedback in second language teaching and 

learning: A synthesis and analysis of current research. Language Teaching Research, 20(4), 535-562. 

doi: 10.1177/1362168816644940 

 

Olofsson, M., & Sjöqvist, L. (2013). Bedömning i svenska som andraspråk. i K. Hyltenstam, & I. 

Lindberg, Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle (Upplaga 2:2 uppl.). Lund: 

Studentlitteratur.  

 
Saito, H. (1994). Teachers’ practices and students’ preferences for feedback on second language 

writing: A case study of adult ESL learners. TESL Canada Journal, 11(2), 46–70. 
 

Shang, H.-F. (2019). Exploring online peer feedback and automated corrective feedback on EFL 

writing performance. Interactive Learning Environments. doi: 10.1080/10494820.2019.1629601 

Shaofeng, L. (2010). The Effectiveness of Corrective Feedback in SLA: A Meta-Analysis. Language 

Learning, 60(2), 309-365. doi: 10.1111/j.1467-9922.2010.00561.x 

Sheen, Y. (2007). The effect of focused written corrective feedback and language aptitude on ESL 

learners’ acquisition of articles. TESOL Quarterly, 41(2), 255–283. doi: 10.2307/40264353 

 
Sheen, Y. (2008), Recasts, Language Anxiety, Modified Output, and L2 Learning. Language 

Learning, 58(4), 835-874. doi:10.1111/j.1467-9922.2008.00480.x 

 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Rapport. Hämtat från Vr.se: 

https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God- 

forskningssed_VR_2017.pdf 

 

Wang, C., & Winstead, L. (Eds.). (2016). Handbook of research on foreign language education in the 

digital age. IGI Global. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1111/j.1467-9922.2008.00480.x


35 

 

9. Bilagor  

 

Bilaga 1. Version 1 av Hawas text 
 

 
 

Bilaga 1.1 Version 2 av Hawas text (efter feedback)  
 

 
 

Bilaga 1.2. Samtlig återkoppling + analys av Hawas text 

 

Elevtext med 
rättning                 

Lärarens kommentar Elevens kommentar  Elevens 
reviderade 
text 

Analys + kategorisering  

... nu han bor i Oslo,1 
Han tyckte sig bra...  

 
1. Separera aldrig 
huvudsatser med 
kommatecken (,). Här 
ska det vara punkt (.) 

Det är många som gör 
så, att de har 
kommatecken mellan 
huvudsatser så det är det 
jag vill att hon ska 
uppmärksamma här. 

Ja, det saknas punkt, 
inte kommatecken, för 
att det mening är klar, 
det är inte huvudsats 
och bisats. 
 

 ...men nu han 
bor i 
Oslo2,3Han 
tyckte sig…  
 

Feltyp: Form (interpunktion)  
ÅK-typ: Explicit + feedforward.  
Analys: Det råder en samsyn, eleven 
reflekterar metaspråkligt i sin återblick 
i enlighet med lärarens syfte.  
Korrekt i nästa version: Ej reviderat. 

Han var handmålade 
motiv på  den 2. 
 
2. Vad är "den"? 
Tårtan? 

Jag vill helt enkelt att hon 
ska tänka att ’aha, 
läsaren förstår inte vad 
den är för någonting, så 
då måste jag ändra det 
till tårtan’. 

...man måste skriva 
namnen, till exempel 
’på tårtan’, då ändrade 
jag till ’handmålade 
motiv på tårtan’ tror 
jag. 

Han vhar 
handmålade 
motiv på sin 
tårtan. 

Feltyp: Innehåll (kohesion) 
Åk- typ: Explicit, metaspråkligt drag 
Analys: Eleven tänker i enlighet med 
lärarens syfte med kommentaren.  
Korrekt i nästa version: Ja. 

Eds ett aget tårta ska 
bli fyra våningar hög 
och han vill visar vem 
jag3 är . 
 

Syftet är att hon ska 
förstå att det finns ett fel 
och jag visar exempel för 
att underlätta förståelsen 

Jag menar Ed [...] hon 
[läraren] vill visa ’vem 
är jag’, man måste 
skriva namnet Ed [...] 
När jag skriver ’jag’ 

Eds ett aget 
5tårta ska bli 
fyra våningar 
hög och han 

Feltyp: Form (pronomen) 
Åk- typ: Explicit, feedforward 
Analys: Eleven reflekterar 
metaspråkligt kring lärarens 
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3. Fel pronomen. 
jag = Hawa (eleven) 
han = Ed 

och hur hon kan göra för 
att det ska bli rätt. 

menar jag själv, men 
jag menar Ed.  

vill visar vem 
han är. 

kommentar och visar att hon tydligt 
förstår den enligt lärarens syfte. 
Korrekt i nästa version: Ja.   

Ed är en happy person 
och sweet sugarboy4. 
 
4. Vad betyder det? 
 

Här handlar det om vad 
det betyder, hon skriver 
på engelska, men kan 
inte engelska. Men då 
har hon ju skrivit något 
som hon inte menar och 
det är ju inte bra, så 
därför har jag skrivit ’vad 
betyder det’ för att hon 
ska förklara vad hon 
menar.  

Jag tänker såhär, hon 
[läraren] förstår inte, 
’sweet sugarboy, vad 
betyder det?’  Så jag 
tänker jag måste 
förklara bättre vad det 
betyder. Men Ed sa [i 
programmet]  
’jag är sugarboy’. 

Ed ser sig som 
är en happy 
person och 
socker boy. 
 

Feltyp: Innehåll (annat språk) 
Åk-typ: Metaspråklig 
Analys: Eleven och läraren är 
samstämmiga om vad som behövs i 
texten.  
Korrekt i nästa version: Nej eftersom 
det fortfarande är engelska ord och 
inte korrekt översatt (socker boy finns 
inte).  

Han har en kopia av 
tårtan när bakade till 
drottning Elizabeth 
England5 . 
 
5. Vem bakade tårtan 
till Elizabeth? Subjekt 
saknas. 
 

Här förstår man ju inte 
när man tittar på 
bisatsen, för hon har ju 
lärt sig det här med 
huvud- och bisats, här 
finns det ju inget subjekt 
så man vet ju inte vem 
det var som bakade 
tårtan, så det måste hon 
tydliggöra. Det måste 
finnas tydligt subjekt. 

Såhär... det är viktigt 
med rätt grammatik, 
läraren kämpar med 
grammatik, det är 
viktigast, vi glömmer 
ibland, men ’han har en 
kopia av tårtan’, det är 
rätt, huvudsats, den 
här bisatsen, ’när han 
bakade’, jag tror jag 
lade in ett ’han’ där.  

Han har en 
kopia av tårtan 
när han 
bakade till 
drottning 
Elizabeth 
England . 
 

Feltyp: Form (subjekt saknas) 
Åk- typ: Metaspråklig 
Analys: Det är intressant att både 
lärare och elev nämner styrkan som är 
behärskning av huvud- och bisats. De 
är också samstämmiga om vad som 
behöver ändras, att ett subjekt 
behöver läggas till.  
Korrekt i nästa version: Ja.   

 [...]och han tänker 
mera blommor och 
design desto bättre för 
honom.6 
 
6. Exakt. Bra! 

Att det var en bra 
formulering menar jag 
här. Ibland kan jag ju se 
att jag bara skrivit ’bra’ 
lite snabbt, för då kanske 
hon inte vet vad som är 
bra men ibland så hinner 
man ju inte göra allt så 
noga. 

Jag känner roligt, jag 
skriver bra grammatik, 
meningar och ord.  

Här gjordes 
ingen ändring, 
meningen var 
som i 
föregående 
version.  

Feltyp: Ingen 
Åk- typ: Positiv feedback 
Analys: I sin reflektion om sin 
kommentar tänker läraren att hon 
borde utveckla varför något är bra.  
Gensvaret från  
eleven är positivt, hon visar sig stärkt i 
sitt skrivande.  
Korrekt i nästa version: 
Det behövdes ingen ändring och 
således gjordes ingen.   

Ed var född i Manlia 
7men nu han bor i 
Oslo, 
 
7. Var ligger Manila? 

Jag menar att hon ska 
specificera var Manila 
ligger [...] det kan vara 
bra att veta om hon vet 
vad Manila är för 
någonting, att hon kan 
kolla upp det.  

Den rätt, men var ligger 
Manila hon frågar, hon 
vill jag ska skriva mera, 
Manila, landet, staden 
[...] det är bra att skriva 
mera så läsaren förstår 
var.  

Ed var 1född i 
Manila men nu 
han bor i Oslo, 

Feltyp: Innehåll (förtydligande) 
Åk- typ: Implicit och metaspråklig 
feedback 
Analys: Eleven och läraren är 
samstämmiga, båda tänker på 
förtydligande. Ändå ändrade eleven 
inget i sin nästa version, vilket visar att 
elever kan ta med sig kunskap utan 
ändring, att hon kanske nästa gång är 
tydligare.   
Korrekt i nästa version: Ej reviderat.  

 
Bilaga 1.3 Lärarens återkopplingspunkter till Hawas text 
 

 



37 

 

 

Bilaga 1.4 Lärarens övergripande kommentar (Hawa)  
 

Lärarens övergripande kommentar:   

“Bra tempus och stavning. Ibland är det lite otydligt vad du menar, t.ex. saknas ibland subjekt. Skriv texten löpande. 

Börja inte på ny rad efter varje mening. Skriv inte såhär (läraren ger exempel på text med radbryte efter varje 

mening).”  

 

Intervju med Hawa:  
Eleven: “Mmm… jag känner roligt för läraren skriver vad jag gjorde bra och vad det behövs mer av, ibland glömmer jag, 

mening saknar subjekt”.  

Jag: Hur tänker du kring det?  

Hon: Subjekt är viktiga, för att det berättar vem, han eller hon eller hennes mamma eller pappa och då blir det tydligt.  

Jag: Vad menar läraren med “skriv texten löpande då?” 

Hon: Löpande, jag förstår inte.  

Jag: Om du tittar på hennes exempel där?  

Hon: Aha, kanske att när man inte byter varje rad, jag måste skriva längre rader.  

 
Bilaga 2. Version 1 av Zenas text 
 

 

 
 

Bilaga 2.1 Version 2 av Zenas text (efter feedback)  
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Bilaga 2.2. Samtlig återkoppling + analys av Zenas text 
 

Elevtext med 
återkoppling                

Lärarens kommentar Elevens kommentar  Elevens 
reviderade 
text 

Analys + kategorisering  

Jörgens tårttävling tårtas 
tävlingen.1 
 
1. Du ska inte ha punkt i 
rubriken (namnet på texten). 
Annars har du en bra rubrik! 
:-) 

Här ändrade jag 
rubriken åt honom och 
skrev hur man ska 
skriva [...] Jag ville att 
han skulle tänka att det 
var en bra rubrik, bra 
tänkt, men att han i 
fortsättningen inte ska 
ha punkt när han 
skriver rubriker.  

Okej, för det första, 
den ska vi ta bort 
[punkt] och Jörgen 
tårtas, var det fel 
eller? […] Hmm, 
Jörgens tårtas 
tävling, Jörgens 
tårttävling. [Han går 
ner till sin text och 
skriver om.] 

 Jörgen 
tårtstävling 
 

Feltyp: Form (interpunktion).  
ÅK-typ: Explicit + berömmande 
Analys: Eleven gör såsom läraren 
önskar och ändrar utifrån lärarens 
korrigering i den löpande texten 
(tårttävling), men det gick lite snabbt och 
resultatet blev inte helt såsom läraren 
hade föreslagit.   
Korrekt i nästa version: Ja (utifrån 
återkoppling genom referensmarkörer) 
 

Han ser ut2 som en lungt 
och ansvarsfull man. 
 
2. se ut = ha som utseende 
(partikelverb) 
 

Jag har förklarat att det 
var ett partikelverb, han 
hade glömt ’ut’. Det 
kanske var lite över 
huvudet för jag är inte 
helt säker på att han 
vet vad ett partikelverb 
är […] jag ville bara 
visa vad som är rätt, 
det är därför det är 
rödmarkerat,  

Okej, men han ser ut 
[betonar ut], okej, 
kan man använda 
som också eller? 
[Han pausar, tänker 
och säger “hmm” när 
han korrigerar 
texten] 

Han ser ut 
som lungt 
och 
ansvarsfulls 
man. 
 

Feltyp: Form (partikelverb) 
Åk-typ: Explicit och feedforward 
Analys: Utifrån suckar, pauser och 
tvekanden visar eleven på att han inte 
riktigt förstår kommentaren. Det 
indikerar att lärarens känsla stämmer, 
då hon nämner att eleven kanske 
saknar de förkunskaper som behövs för 
att ta till sig kommentaren. Därför kan 
man säga att samsyn ändå råder.  
Korrekt i nästa version: Ja, eleven har 
korrigerat det läraren explicit 
återkopplat.  

Han känner sig jätte nerviös 
och han ser lite stressad 
ut3  
 
3. Rätt här!  

Jo eftersom han hade 
gjort fel på det här ’se 
ut’ förut så ser jag att 
han faktiskt behärskar 
det här, så därför lyfter 
jag fram att ’här 
använder du ser ut på 
ett rätt sätt’ [...]Här har 
jag [också] lagt till ’sig’. 
Jag tycker det är bra att 
se vad som är rätt men 
jag har ju inte skrivit 
kommentarer om att det 
är ett reflexivt verb [...] 
jag försöker ha fokus 
sånt som vi talat om i 
Undervisningen, vi har 
inte pratat så mycket 
om reflexiva verb.  

Nu ska jag sätta in 
’sig’. [Han skriver in 
det och läser 
meningen högt ”han 
känner sig 
jättenerviös] nerviös 
tror jag också det 
blev fel [han säger 
ordet ”nerviös” högt 
för sig själv ett par 
gånger] Så, okej 
[paus] han ser lite 
stressad ut [Han 
läser nu vad läraren 
kommenterat] Rätt 
här… ah okej, den är 
rätt [paus] Men 
varför hon märkte på 
den? [paus] Jaja, 
aha okej.  

Han känner 
sig 
jättenervös 
och han ser 
lite stressad 
ut .   

Feltyp: Ingen 
Åk- typ: Positiv feedback 
Analys: Här vill läraren belysa att det 
hon korrigerade i tidigare mening nu 
skrev rätt. Eleven ser noga på alla 
korrigeringar i texten och är mån om att 
rätta alla. Det märks att han tänker 
mycket kring varje korrigering, i form av 
pauser och genom att repetera orden 
högt för sig själv. När han fick 
responsen om att det var rätt blev han 
lite förvånad men lät nöjd, han 
reflekterade dock inte ytterligare kring 
den föregående kommentar han fått om 
partikelverb som var fel.  
Korrekt i nästa version: 
Det behövdes ingen ändring utifrån 
återkopplingspunkten, men eleven 
korrigerade utifrån återkopplingen i 
brödtexten.   

Det första baket4 bakat gick 
inte bra för honom 
 
4. ett bak, baket (Men bra 
att du skriver i bestämd 
form!) "Det första baket" 
visar att det är ett bestämt 
bak (det första). 
.  

Här har jag förklarat 
vad bak heter i 
bestämd form. Han 
hade skrivit “bakat” och 
då hade jag ändrat till 
“baket”. Jag vill 
repetera det han har 
gjort rätt men visa hur 
det ska stavas.  
 

[läser återkopplingen 
högt och repeterar 
”det första” tre 
gånger] Man kan 
säga bak men istället 
baket […] Nej jag 
fattar inte, det första 
baket, det är rätt 
[paus] Ahaa! Okej, 
okej, okej, okej. Bara 
istället ’e ’ man ska 
skriva ’a’. Då ska jag 
ändra det.  

Det första 
baket gick 
inte bra för 
honom. 

Feltyp: Form (stavning) 
Åk- typ: Explicit, feedforward, positiv 
Analys: Eleven förstår efter noggrann 
genomläsning och reflekterar fram 
förståelsen om att det bara var ett ”e” 
som saknades och det framgår efter 
några funderingar att han skrivit skrivit 
korrekt form (bestämd).  
Korrekt i nästa version: Ja.  
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Det var katastrof,5 han 
säger6 att det är sva7rt att 
bygga på blommorna.  
 
5. Punkt saknas. 
Kommatecken (,) ska bara 
vara mellan huvudsats och 
bisats. 
 

Det börjar en ny 
mening här, med “han 
säger” och då vill jag ju 
att det ska vara punkt 
därför skriver jag lite 
mer utförligt om det, att 
kommatecken bara ska 
vara mellan huvud- och 
bisats. Det hade han ju 
missat, eftersom han 
avslutade en huvudsats 
med kommatecken och 
sen skrivit en ny 
mening.  

[Han läser 
återkopplingen] 
Punkt saknas.[Han 
går ner till textrutan 
och läser igenom 
texten och letar vart 
det ska vara punkt 
går sedan upp till ÅK 
och läser den högt, 
går ner igen och 
placerar en punkt där 
läraren markerat] Ja, 
nu gick det, den är 
klart. 

Det var 
katastrof.Han 
säger att det 
är svårt att 
bygga på 
blommorna.  

Feltyp: Form (interpunktion) 
Åk- typ: Explicit och feedforward  
Analys: Eleven scrollar upp och ned 
mellan återkopplingen, läser den 
upprepade gånger och pausar, 
kanskeför att  tar in lärarens regel om 
punkt mellan huvud- och bisats. 
Korrekt i nästa version: Ja. 

Det var katastrof,5 han 
säger6 att det är [...] 
 
6. Bra! 

“Bra har jag skrivit där 
bara [...] med det 
menar jag att det är bra 
att han refererar till 
personen [...] det hade 
jag kanske kunnat 
skriva lite tydligare om 
men det har jag också 
skrivit mer om i den 
övergripande 
kommentaren längst 
ner 

[Han läser punkt 6 ] 
Bra [paus] Han säger 
[betonar ”han säger” 
] Det är bra, ok.  
 

Det var 
katastrof,5 
han säger6 
att det är [...] 

Feltyp: Ingen 
Åk- typ: Positiv feedback 
Analys: Här resonerar läraren som hon 
gjort kring återkopplingen i andra texter, 
att ett “bra” kan behöva förtydligas med 
vad som var “bra”.. Hon hänvisar dock 
här till den övergripande kommentaren. 
Eleven läser återkopplingen och svarar 
neutralt med ett “ok”, det leder inte till 
någon reflektion.  
Korrekt i nästa version: 
Det behövdes ingen ändring och 
således gjordes ingen.  

[...] att det är sva7rt att 
bygga på blommorna.  
 
7. Stavfel. 
svårt (adjektiv) = inte lätt 
svart (substantiv) = en mörk 
färg 
 

Här har jag markerat 
stavfel på a:et och så 
har jag förklarat vilken 
ordklass svart/svårt 
tillhör [...] jag vill att han 
ska förstå vad som är 
rätt stavning och 
eftersom jag förklarar 
skillnaden mellan 
svårt/svart så kanske 
han förstår hur han kan 
använda det, så att han 
ser när svart, som han 
skrivit, skulle bli rätt.  

[Eleven läser hela 
återkopplingen men 
stannar inte vid 
lärarens information 
om svårt/svart] Det 
är stavfel det står 
[Han tittar noga på 
sin text] Ahhhh det är 
å här. Han går ner 
och ändrar ordet till 
“svårt”.  

hHan säger 
att det är 
svårt att [...] 

Feltyp: Form (stavning) 
Åk- typ: Explicit och feedforward  
Analys: Intressant är att eleven läser 
hela kommentaren men återupprepar 
bara vad som är fel (stavfel), utan att 
reflektera kring lärarens feedforward.   
Korrekt i nästa version: Ja.  

     

Och han sov inte efter första 
tävlingen på nattet8. 
 
8. Var den första tävlingen 
på natten? Du har placerat 
"på natten" fel. Fel ordföljd. 

Här är ett syftningsfel, 
att man tror att 
tävlingen är på natten. 
Här skulle det stå ’han 
sov inte på natten efter 
den första tävlingen’ [...] 
Kommentaren är ju för 
att han ska läsa igenom 
meningen och förstå 
vad jag menar och sen 
ändra så det blir rätt. 
Och då lär han sig ju 
vad som är rätt, alla 
kommentarernas syfte 
är ju att de ska tänka 
’aha, jaha, men då 
skriver jag såhär 
istället’. Så är det med 
varje kommentar.  

Ehh, ordföljd. första 
tävlingen på nattet 
[Han går ner till 
texten där han ska 
ändra och repeterar 
tyst för sig själv flera 
gånger “första 
tävlingen på nattet”] 
[paus] Nej! De 
tävlade på dagen, 
jag skulle skriva efter 
tävlingen på dag sen 
så kommer det på 
natt han kunde inte 
sova. [Han ändrar nu 
texten och säger 
högt “Men man 
behöver inte skriva 
natten].  

Och han sov 
inte efter 
första 
tävlingen.  

Feltyp: Ordföljd/syftningsfel (formfel) 
Åk- typ: Metaspråklig 
Analys: Denna metaspråkliga 
återkoppling leder just till reflektioner 
hos eleven, som funderar, tänker och 
resonerar sig fram till en egen lösning.  
Korrekt i nästa version: Ja.  
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Nedan är utdrag från flera 
meningar med samma 
återkoppling 
 
Nu börjä9r  
Jörgen tycka10r  
Det är jätte sva11rt  
tycka12r han 
och skratte13r  
De bedomm14ar hans tårta  
Han har görd 16 
 
9- 14 och 16. Stavfel 

Här är tanken att jag ju 
inte skrivit vad som är 
fel utan då får han slå 
upp orden själv och 
titta.  
Jag: Vet de om att de 
ska slå upp? 
Hon: Ja, det vet de. 
Men det tycker jag att 
man kan tänka för står 
det stavfel och jag inte 
har ändrat något, då 
borde de förstå att de 
ska slå upp eftersom de 
ändå ska lämna in 
texten igen. De har ju 
ändå gått SFI såpass 
länge att de har lärt sig 
använda en ordlista.  

Det är stavfel. [han 
går igenom dem en i 
taget] Alltså om jag 
skriver ’tyckte’, det 
blir bra faktiskt. han 
gjorde det här förut 
så. [Vid bedömde 
stannar han upp och 
uttalar ordet korrekt] 
Bedömde, bedömde 
[upprepar ordet 
korrekt men skriver 
”bedommde”.]  

Nu börjar 
Jörgen 
tyckte1 
Det är jätte 
svårt 
jättesvårt 
tyckte 3han 
 och 
skrattade2 
De 
bedommde 4 
Han har 
gjort  

Feltyp: Stavning (formfel)  
Åk- typ: Implicit och metaspråklig 
Analys:  Eleven använder aldrig under 
återkopplingen någon ordlista som 
läraren anser de sig bör göra och bör 
kunna. Han försöker istället, helt 
förståeligt, ta min hjälp. När han inte får 
den resonerar han sig fram till vad han 
tror ska vara rätt stavning och väljer det 
han tror. Eftersom han stavade alla 
utom en korrekt (som han dock läste 
och uttalade korrekt, “bedömde”) kanske 
han inte använde någon ordlista då 
denna implicita feedback ledde honom 
till ord som han var ganska säker på.  
Korrekt i nästa version: 6 av 7 stavfel 
är korrekta  

Juryn tyckte mycket bra och 
fint färger  guddhjärtat 
15och på rätt ställe. 
 
15. Det här ordet passar 
inte riktigt här. Vad menar 
du? 
 

Här förstod inte jag vad 
han menade faktiskt, 
det känns bara 
insprängt det här ’fint 
färger guddhjärtat’ för 
att om det var ett 
guldhjärta, var det fina 
färger i guld då?  

[Eleven läser både 
sin mening och 
återkopplingen till 
den upprepade 
gånger] Jag menar 
guldhjärtat, alltså när 
han gjorde en tårta, 
det var en liten hjärta 
på själva tårta, det är 
därför de tyckte 
själva den här 
guldhjärta var fint, 
jättefint på tårta 
[paus] därför [han 
skriver] vänta jag ska 
göra såhär, jag 
måste skriva mer så 
hon [läraren] förstår.  

Juryn tycker 
mycket bra 
färger 
guldhjärtat 
på tårta och 
på rätt ställe. 

Feltyp: Innehåll (tydliggörande) 
Åk- typ: Metaspråklig 
Analys: Denna metaspråkliga 
återkoppling leder just till reflektioner 
hos eleven, som funderar, tänker och 
resonerar sig fram till ändringar som inte 
riktigt leder till den lösning läraren ville 
att han skulle se.  
Korrekt i nästa version: Nej, men 
bättre.   

 
 
Bilaga 2.3 återkopplingspunkter till Zenas text 
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Bilaga 2.4 Lärarens övergripande kommentar (Zenas)  
 

Lärarens övergripande kommentar:   

“Mycket bra innehåll och struktur! Relevant information om Jörgen! Jättebra med rubrik, samt punkter och 

kommatecken utan onödiga mellanrum. Jag gillar också att du specificerar vem som säger vad - det är inte alla 

som är så tydliga! Jag kan inte säga att det märks att du inte har gått i skolan. Du skriver bättre än många med 

längre utbildning. Som vanligt har du dock lite stavfel. Rätta texten och lämna in igen.” 

 

Eleven: Ja, jättebra [han skrattar].  

Jag: Du blir glad?  

Eleven: Ja, precis, självklart. 

Jag: Hur känns det?  

Eleven: Det känns bra, det känns jättebra, jag tycker om faktiskt sån här text och man lär sig nya grejer.  

Jag: Hon ger mycket positiv feedback till dig, vad lär du dig av den?  

Eleven: Ja, alltså hon tycker det är bra, men det finns lite bokstavsfel och lite på grammatik, jag pratar lite tydligt 

och nån som pratar med mig måste förstå exakt vad jag säger.  

Jag: Det står lite information om din text här också, vad lär du dig om den?  

Eleven: Då vet jag att jag har relevant information om Jörgen, och det var bra rubrik, och punkter och 

kommatecken, jag förstår den, ibland jag lämnar punkt mellan kommatecknena, ibland det behövs inte, ehh.. skriva 

punkt mellan när man skriver en mening, sen den är klar då kan man lämna en punkt, så det är bra att jag gjorde rätt 

nu. Och jag specificierar vem som säger och vad, hen menar att det är bra att nån som pratar så man förstår exakt 

vem det är och vad den säger, när man pratar måste man vara tydlig […] Det är  vitkigt att läsa de här 

kommentarerna noga, så man vet vad man ska fortsätta göra också.  Hon säger många positiva saker. 

 

Bilaga 3. Version 1 av Alesias text 
 

 



42 

 

 

Bilaga 3.1 Version 2 av Alesias text (efter feedback)  
 

 
 

Bilaga 3.2. Samtlig återkoppling + analys av Alesias text 

Elevtext med 
rättning                 

Lärarens 
kommentar 

Elevens kommentar  Elevens 
reviderade 
text 

Analys + kategorisering  

[...] som ärlig 1gunilla är som 
en terapi [...] 
 
1. Fel ord. Jag tror du menar 
"enligt". 

Jag förstår det som 
att hon blandar 
orden ärligt och 
enligt, det är därför 
jag har skrivit så.  

[Hon läser återkopplingen 
högt, tänker och hummar en 
stund] Jaha, okej [paus och 
skriver sedan om och läser 
högt samtidigt] Jobbar med 
choklad som enligt [förut 
ärligt] Gunilla […] 

[...] som enligt 
gunilla är som 
en terap i[…] 
 

Feltyp: Form (stavfel) 
ÅK-typ: Explicit 
Analys: Eleven och läraren är 
samstämmiga, eleven gör det 
läraren önskade hon skulle göra 
utifrån sin kommentar.    
Korrekt i nästa version: Ja  

Under tävlingen gunilla2 
 
2. I början av ett namn ska det 
vara stor bokstav. 
 

Jag bryr mig inte om 
ordföljden här då det 
skulle bli lite mycket 
faktiskt.  

Eleven läser kommentaren 
högt] I början av ett namn ska 
det vara stor bokstav [Eleven 
skrattar lite, scrollar ner och 
ändrar i texten och säger 
”så”]  

Under 
tävlingen 
Gunilla visar 
sig [...]. 
 

Feltyp: Form (stor bokstav) 
Åk-typ: Explicit och feedforward 
Analys: Elevens skratt antyder 
att detta var ett slarvfel. Läraren 
markerar inte ordföljdsfelet och 
eleven reagerar inte heller på 
detta under korrigeringen. 
Korrekt i nästa version: Ja.  

Det stora tårslaget3 
 

3. Programmet heter "Det 
stora tårtslaget". 

Här har jag implicit 
lagt in ett t vilket hon 
får uppmärksamma 
själv och skriva in 
rätt. Här ville jag att 
hon skulle tänka 
’tårtslaget’.  
 

 

 [Eleven läser högt “Det stora 
tårtslaget”] Okej [paus] så jag 
[paus] okej! [Hon scrollar ner 
och skriver om] Det stora 
tårtslaget [ett annat fel 
uppstod än det första].  

“Det stora 
tårtslagetn” 

Feltyp: Form (stavfel)  
ÅK-typ: Explicit 
Analys: Eleven stavar enligt 
lärarens förslag föreslår - ett ”t” 
läggs till i ordet. Det blev ett nytt 
fel (n på slutet). Eleven lägger 
dessutom till citations-tecken, 
vilket inte var lärarens avsikt. Det 
visar att eleven gärna följer 
lärarens exempel  
Korrekt i nästa version: Ja  

 programet4 
 
4. Stavfel. 

Här har jag skrivit 
stavfel, och då är 
tanken att hon får 
använda en ordlista 
och slå upp ordet.  
 

[Läser ur sin text ”från 
programmet”] Eh det är två m 
kanske jag tror, kanske jag 
stavfel [Hon scrollar ner och 
ändrar i sin text] Programmet 
heter, så.  

programmet Feltyp: Form (interpunktion)  
ÅK-typ: Implicit 
Analys: Eleven slår inte upp i en 
ordlista såsom läraren hade 
tänkt, men det blir ändå rätt 
korrigerat  
Korrekt i nästa version: Ja 
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[...] och har varit med på5 
tidingen en gång 
 
5. Fel preposition. Bra att veta: 
När det inte är "på" är det 
oftast "i". När det inte är "för" 
är det oftast "till". :-) 

Då ska hon ju förstå 
av min kommentar 
att här ska det vara 
’i’ istället, det är 
väldigt svårt att veta 
när det är ’på’ och ’i’ 
så det är ett tips hon 
kan ta med sig.  

[Hon läser återkopplingen 
högt] Så ’i tidningen’ [betonar 
”i” och skrattar lite och 
korrigerar sedan]  

[...] och har 
varit med i 
tidingen1 en 
gång . 

Feltyp: Form (preposition) 
ÅK-typ: Explicit, feedforward 
Analys: Eleven läser 
kommentaren och tycker den är 
givande, (skrattar), och ändrar 
därefter.  
Korrekt i nästa version: Ja  

[...] trots att hon har mycket att 
göra med sin6 hennes tårta 
 
"sin" går tillbaka till subjektet i 
samma sats. Ex: Sofia har 
mycket att göra med sin tårta 
(Sofias tårta). "hennes" går 
tillbaka till subjektet i satsen 
innan. Ex: Anna bakar en 
tårta. Sofia har mycket att göra 
med hennes tårta (Annas 
tårta). 

Jag vill visa att om 
man kan vad som är 
en huvud- och bisats 
så förstår man vad 
som är fel, att det går 
tillbaka till Sofia i 
huvudsatsen […] jag 
vill att hon ska förstå 
att det är en regel så 
därför försöker jag 
förklara här.  

 

Aha, alltså hon, det ska vara 
hennes egen, då blir det sin, 
okej, okej. Så där [läser 
samtidigt “med sin tårta” när 
hon skriver om] 

[...] trots att hon 
har mycket att 
göra med sin 
tårta .  

Feltyp: Form (reflexivt pronomen) 
ÅK-typ: Explicit + feedforward 
Analys: Eleven läser och 
reflekterar över lärarens 
kommentar, minns var hon skulle 
ändra.   
Korrekt i nästa version: Ja 
 

Gunilla är en energisk 
människa och sin7 styrka är 
tekniska skicklighet [...] 
 
7. Fel pronomen. "hennes" går 
tillbaka till subjektet i satsen 
innan. Obs! "och" separerar 
de två satserna. Rätt: Gunilla 
är en energisk människa och 
hennes styrka är den tekniska 
skickligheten. 

Här blir det en ny 
sats och när det står 
’hennes’ går det 
tillbaka till Gunilla, 
man kan inte ha sin 
då på subjektplats, 
så då förstår man att 
det är två olika 
satser.  

[Eleven läser kommentaren 
högt några gånger och 
reflekterar] Så där ska jag ha 
hennes istället 

Gunilla är en 
energisk 
människa och 
hennes styrka 
är tekniska 
skicklighet [...] 

Feltyp: Form (pronomen) 
ÅK-typ: Explicit, feedforward 
Analys: Eleven gör såsom 
läraren önskar och ändrar utifrån 
lärarens korrigering i den löpande 
texten. Hon funderar först en 
stund över lärarens kommentar.  
Korrekt i nästa version: Ja  
 

genom sin8 resultat på tårta  
 
8. Fel pronomen. 
ett (sitt) 
en (sin) 
ett resultat 

Det här vill jag 
uppmärksamma 
genom att tydligt 
förklara den 
grammatiska regeln 

Och fel pronomen på 8, eller 
det ska vara sitt, eftersom det 
är ”ett resultat”. 

genom sitt 
resultat på tårta 

Feltyp: Form (pronomen) 
ÅK-typ: Explicit och feedforward 
Analys: Eleven tänker såsom 
läraren syftade med 
kommentaren   
Korrekt i nästa version: Ja  

[...] förutom det hon van på 
tårtävling 9och 
dekorutmaningen. 
 
9. Stavfel. tår + tävling = 
tårtävlingen (En tävling i att 
gråta? :) 
tårt + tävlingen = tårttävlingen 

Här har jag ju 
förklarat att man kan 
tro att det ska vara 
så många tårar som 
möjligt. Så jag tänkte 
att hon skulle förstå 
bättre med ett 
målande exempel.  

[Eleven läser återkopplingen 
högt] Ahhh okej! [skrattar 9 
okej, tårttävling [hon ändrar i 
texten] 

[...] förutom det 
hon vann på 
hon 
tårttävlingen 

Feltyp: Form (stavfel) 
ÅK-typ: Explicit + metaspråklig 
Analys: Eleven upplever 
kommentaren som rolig att läsa 
och hon ändrar enligt lärarens 
önskan.   
Korrekt i nästa version: Ja 
 

färgsprakande rott 10 
innehår11  
 
10+ 11. Stavfel.  

Här är det ju samma 
att hon får slå upp de 
orden.  

[Hon läser återkopplingen, 
tänker och ”hummar”] Varför 
har jag skrivit det, konstigt, 
okej nu får jag rätta som jag 
tror [hon scrollar ner och 
ändrar rott till “rött” och tänker 
högt vid nästa ord “innehåll”] 
Med två l? hm… jag tror det.  

färgsprakande 
rött innehåll 

Feltyp: Form (stavfel) 
ÅK-typ: Implicit 
Analys: Eleven slår inte upp i en 
ordlista såsom läraren hade 
tänkt, utan gissar sig till rätt 
stavning. Hur det ska ändras är 
de inte samstämmiga, men att 
det ska.  
Korrekt i nästa version: Ja. 
 

[...] när man skärde den11 
smakerna passade perfekta 
ihop . 
 
11. Punkt saknas. 

Ja, här vill jag ju bara 
att hon ska se att det 
saknas en punkt.  

När hon skärde den [hon 
läser  återkopplingen där det 
står “punkt saknas” och sätter 
in en punkt] här stor bokstav.  

[...] när man 
skärde den. 
Smakerna 
passade 
perfekta6 ihop  

Feltyp: Form (interpunktion) 
ÅK-typ: Explicit  
Analys: Eleven ändrar på det 
som läraren noterat.  
Korrekt i nästa version: Ja.  
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Bilaga 3.3 återkopplingspunkter till Alesias text 
 

 

 

 

Bilaga 3.4 Lärarens övergripande kommentar (Alesia)  

Lärarens övergripande kommentar:   

Du har en bra struktur på texten som helhet, svarar på frågorna i instruktionen och har ett tillräckligt ordförråd för att 

lösa uppgiften. Stavningen är oftast korrekt. Det är också bra att du varierar ordföljden och att du kan börja med tid 

("Under tävlingen visar Gunilla ..."). Obs! VERB kommer dock efter TID i huvudsats. Tänk på att alltid börja namn med 

stor bokstav (Det stora tårtslaget, Gunilla) och att avsluta meningar med punkt (.), inte kommatecken (,). Kommatecken 

(,) har du bara mellan huvudsats och bisats. 

 

Jämför: 

Hon valde att göra en tårta med tre våningar, där utsidan var helt beige (Huvudsats och bisats separeras med 

kommatecken). Hon valde att göra en tårta med tre våningar. Utsidan var helt beige (Huvudsats och huvudsats 

separeras med punkt).Rätta din text och lämna in igen.  

 

Eleven funderar en stund och säger sedan: “Jag märker att det alltid är samma problem jag har, alltid jag gör samma fel. 

Jag försöker alltid följa instruktionen, det är bra för mig, det är saker jag vet att jag behöver ändra, jag blir mer och mer 

medveten [...] det är första läraren som skriver sådana här kommentarer, hon rättar allt. Det är jättebra, jag känner att jag 

vill bli bättre och det känns också roligare att skriva efter jag läst den, då vet jag att jag kan saker också.  
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Bilaga 4. Version 1 av Meryems text 
 

 
 
Bilaga 4.1 Version 2 av Meryems text (efter feedback)  
 

 
 

Bilaga 4.2. Samtlig återkoppling + analys av Meryems text 
 

Elevtext med 
rättning                 

Lärarens 
kommentar 

Elevens kommentar  Elevens 
reviderade 
text 

Analys + kategorisering  

Ed är happy 1personoch 
gillar dansar... 
 
1. Vad heter "happy" på 
svenska? 
Förslag: Ed är en glad och 
känslig person. Han gillar 
att dansa. 
1) Eds personlighet 2) Eds 
förmågor (kan dansa) 

Med min fråga ’vad 
heter happy på 
svenska?’ vill ju jag 
att hon ska använda 
svenska ord och så 
ger jag förslag på hur 
hon kan beskriva Ed, 
dels hans 
personlighet och vad 
han kan.  

Det är engelska, betyder 
roligt [paus] när jag kollade 
i den texten i youtube, det 
finns lite meningar under 
filmen, de skrev happy 
person [...] hon frågar mig 
’vad betyder den’, Då 
tänkte jag aha, det är inte 
svenska, sen jag vet det 
betyder roligt. 

 Ed är en 
lycklig person 
och gillar dans. 
 

Feltyp: Innehåll (annat språk)  
ÅK-typ: Explicit och feedforward 
Analys: Eleven och läraren är 
samstämmiga, eleven ändrar utifrån 
det läraren återkopplade.  
Korrekt i nästa version: Ja  
 

Han född i Manil 2 
 
2. Verb saknas i 
huvudsatsen. 
 

Här har hon glömt 
verbet, hon tror väl 
att ’född’ är ett verb 
antar jag […] jag vill 
hon ska komma på 
att det ska vara ’är 
född’ eller ’föddes’.  

[Hon läser återkopplingen 
och tittar på sin text och 
tänker en stund] Han född, 
det saknas verb, jag 
kommer inte ihåg hur jag 
ändrade, kanske ’jag 
föddes’.  

Han föddes i 
Manila 
 

Feltyp: Form (verb saknas) 
Åk-typ: Implicit 
Analys: Eleven minns sin korrekta 
ändring och visar en 
samstämmighet med läraren.  
Korrekt i nästa version: Ja.  

….och arbetar med att som 
3dekorera och förbereda 
tårta. 
 
3. Jämför: Han jobbar som 
kock (vad han är) Han 
jobbar med att laga mat 
(vad han gör) 

Jag skriver denna 
kommentar eftersom 
jag vill att hon ska 
förstå att han inte är 
dekorera tårta utan 
det är något han gör 
och att hon ska 
förstå skillnaden 
mellan är och gör. 

Här som, man behöver 
inte skriva ’som’ för det 
funkar inte med dekorera, 
till exempel som doktor 
fungerar det, så då satte 
hon in “med att”, och då 
får jag veta det, att de 
orden fungerar med 
dekorera. 

...och arbetar 
med dekorera 
och förbereda 
tårta. 

Feltyp: Form (ord saknas) 
ÅK-typ: Exliplit och feedforward. 
Analys: Under intervjunl reflekterar 
eleven metaspråkligt och kan 
redogöra för rätt form, men det blev 
inte riktigt korrekt i sin revidering. 
Det antyder att kunskapen ändå har 
nått fram.  
Korrekt i nästa version: Nej 

h4an 
s5verige 

Här är syftet att 
eleven ska notera 

Här att det ska vara stor 
bokstav, jag tryckte fel för 

Han  Sverige  Feltyp: Form (stor bokstav)  
ÅK-typ: Explicit 
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4-5. Stor bokstav. 

och göra om till rätt 
form.   

att jag skriva data [paus] 
Det är Sverige, det är 
namn, du måste skriv stor 
bokstav.  

Analys: Eleven reviderar enligt 
lärarens förslag. 
Korrekt i nästa version: Ja  

 
 
Bilaga 4.3 återkopplingspunkter till Meryems text 
 

 

 
Bilaga 4.4 Lärarens övergripande kommentar 

 

Lärarens övergripande kommentar:   

“Bra början och slut. Din text är lätt att förstå. Fin rubrik. Glöm inte stor bokstav efter punkt och löpande text.” 

 

Meryem: Det känns mycket roligt, jättebra.  

 

Jag: Vad upplever du att du lär dig av kommentaren?  

 

Hon: Jag förstår, det blir lättare för mig nästa gång jag gör text för jag vet vad jag gör bra, till exempel hur jag kan börja 

och sluta och att rubrik är bra, nu till exempel stor bokstav efter punkt, tempus i verbet, bra till andra texter för mig, jag 

tänka på det nästa gång jag skriver.  

 

Bilaga 5: Intervjufrågor lärare (semistrukturerad intervju) 
 

Hur ser du på bedömning? 

På vilket sätt arbetar du med återkoppling på elevtexter i Lunis?  

Vilket är ditt mål med återkopplingen? 

Vilken koppling har du sett mellan återkoppling och elevens skrivprogression?  

Hur mycket tid lägger du på återkoppling?  

Vilka utmaningar tycker du finns?  

Vilka möjligheter tycker du finns?  

Hur upplever du att eleverna responderar på din återkoppling?  
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Bilaga 6: Intervjufrågor elev (semistrukturerad intervju) 
 

Hur känns det att få återkopplingen?  

Vad tycker du om att ändra utifrån återkopplingen? 

Hur motiveras du av återkopplingen?  

Vad lär du dig av lärarens kommentarer?  

Hur känns det när du gjort ändringar? 

 

Bilaga 7: medgivandebrev rektor  
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Bilaga 8: Medgivandebrev lärare  
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Bilaga 9. Medgivandebrev elever  
 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 



 

 

 


