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Abstract: 
Denna litteraturstudie behandlar lärares arbete med återkoppling på andraspråkselever och hur 
återkoppling kan bidra till att utveckla deras skrivande. I och med att antalet elever som har annat 
modersmål än svenska ökar i Sverige är det av betydelse att lärare har kännedom om olika 
återkopplingsformer eftersom att dem till skillnad från förstaspråkselever behöver andra 
förutsättningar vad gällande effektiv återkoppling. Syftet med denna studie är att undersöka hur 
muntlig och skriftlig återkoppling används på andraspråkselevers skriftliga arbeten i årskurs 4–6 
samt vilka kvaliteter som kännetecknar återkoppling som leder till att andraspråkselever utvecklar 
sitt skrivande. Metoden som har tillämpats är en litteraturstudie. Det innebär att med hjälp av 
relevanta sökord genom databassökningar har studiens syfte och frågeställningar besvarats 
utifrån den befintliga forskningen. Resultatet visar att vissa återkopplingsformer har avsevärda 
förbättringar, medan andra visat betydligt litet eller inga förbättringar alls. Less is more, Focused 
Feedback, Indirect Feedback och Immediate Corrective feedback är former av återkoppling som 
visat sig vara framgångsrika vad gäller andraspråkselevers skrivutveckling genom att de stödjer 
elevernas metakognitiva förmåga. Återkoppling i form av Delayed Corrective Feedback och Direct 
Feedback har inte visat sig vara lika effektiva eftersom de inte ger utrymme för elevers egen 
reflektion och tänkande 
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1. Inledning 
För att elever ska ha möjlighet att nå så långt som möjligt i sitt lärande i förhållande till skolans 

kunskapsmål behöver de kontinuerlig stöttning och vägledning i undervisningen. Verksamma 

pedagoger behöver därför dagligen arbeta med att skapa goda förutsättningar för varje elevs lärande 

och behov. En av många faktorer som visat sig ha positiv effekt på elevers lärande är återkoppling 

(Kornhall, 2014:167). Återkoppling är en central del i formativ bedömning vars syfte är att främja lärandet 

(Kornhall, 2014:169–172). Eftersom undervisningen enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011:7) ska främja elevernas fortsatta lärande är återkoppling således ett 

viktigt inslag i undervisningen. Enligt Skolverket ska undervisningen även ”anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov” (2011:8) och det är aspekter som ska tas hänsyn inom den formativa 

bedömningen. Syftet med formativ bedömning är att den ska vägleda och skapa lärande både för elever 

och för lärare. Det handlar om att först kartlägga elevens inlärningsnivå i förhållande till 

kunskapsmålen. En sådan kartläggning lägger därefter grunden för en god återkoppling, som vägleder 

eleven hur denne ska komma vidare för att nå de aktuella målen (Kornhall, 2014:167–169). Enligt 

många andra undersökningar är formativ bedömning ett bedömningsverktyg som främjar alla elevers 

lärande och förutsättningen är att återkopplingen ges på en anpassad nivå utifrån elevens kunskaper 

och behov (Kornhall, 2014:167–172). Återkoppling bygger på kommunikation och för att skapa en 

individanpassad återkoppling bör den vara rationell så att eleven förstår vad som förmedlas (Wiliam, 

2013). Återkoppling är således ett av de centrala begrepp som denna studie kommer att behandla.  

En andra aspekt som väckt av intresse för denna studie är resultaten från Tony Silvas forskning om 

skillnaden mellan första- och andraspråkselevers utveckling av målspråket (Silva,1993). Silva fann att 

den skriftliga utvecklingen i målspråket – det officiella språket, i landet skiljde sig signifikant vad gäller 

förmåga att komponera, processa och producera en text. Silva (1993) menar att en explicit återkoppling 

är avgörande för en andraspråkselevs skrivutveckling. Såsom nämnts tidigare bygger återkoppling på 

kommunikation och för att den ska vara produktiv bör lärare ha kunskap om hur olika 

återkopplingsformer kan ge effekt på elevers lärande. Intresset för sambandet mellan andraspråkselever 

skrivutveckling (det vill säga elever med annat modersmål än svenska) och lärares arbete med 

återkoppling är således central i denna studie.  

Utbildning och forskning – Statistisk årsbok 2013 från Statistiska centralbyrån (2013) visar att läsåret 

2011/2012 i den svenska grundskolan fanns 183 676 elever med annat modersmål än svenska, vilket 

motsvarar 21 procent av det då totala elevantalet. Statistiken visar även att antalet elever med annat 

modersmål än svenska har ökat mellan läsåren 2005–2012. En statistik efter år 2012 är ännu inte 

tillgänglig, men skulle även den statistiken visa på stigande siffror av elever med annat modersmål än 

svenska tyder det på att vi kommer att mötas av fler andraspråkselever i den svenska grundskolans 

klassrum även i framtiden. 

Anledningen till att elevers skriftliga förmåga valts ut för att undersökas i denna studie är att vi lever i 

ett kommunikationsrikt samhälle där den litterära förmågan blir alltmer viktig och således är en central 

del i det svenska språket. En av förmågorna för kursplanen i ämnet svenska samt i ämnet svenska som 

andraspråk är att eleverna ska ges förutsättningar att kunna ”formulera sig och kommunicera i tal och 
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skrift” (Skolverket, 2011:222, 239). Med hjälp av ett gott skriftspråk kan vi formulera och förmedla 

information med precision.  

En anledning till att jag valt att undersöka återkoppling riktad mot andraspråkslever är att jag i min 

dåvarande VFU-klass (verksamhetsförlagd utbildning) inte såg att återkoppling användes av lärarna för 

de elever som hade annat modersmål än svenska, trots att det finns en allmän uppfattning om att 

återkoppling har en positiv inverkan på elevers lärande.  

Den här litteraturstudien är relevant för lärare och blivande lärare då det, såsom tidigare nämnts, finns 

mycket som tyder på att antalet andraspråkselever i det svenska klassrummet kommer att öka. 

Återkoppling till dessa elever torde vara av stor betydelse för att de ska kunna nå kunskapsmålen och 

utifrån denna studie kan lärare och blivande lärare få kunskap om hur de effektivt kan tillämpa olika 

former av återkoppling. 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur återkoppling används på andraspråkselevers 

skriftliga arbeten i årskurs 4–6.  

Studiens syfte preciseras i följande frågeställningar: 

 Hur arbetar lärare med muntlig och skriftlig återkoppling på andraspråkselever? 

 Vilka kvaliteter kännetecknar återkoppling som leder till att andraspråkselever utvecklar sitt 

skrivande? 

 

 

2. Bakgrund 

Detta avsnitt inleds med en förklaring av de begrepp som är centrala i studien: andraspråkselev, formativ 
bedömning, återkoppling och elevers skriftliga arbeten. Avsnittet avslutas med en inblick i vad styrdokument 
och forskning lyfter fram om skriftspråket, elevers kunskapsutveckling och lärande samt hur 
återkoppling bör konstrueras.  
 

 

2.1. Begreppsdefinition  
En begreppsdefinition avser att förklara hur de centrala begreppen ska förstås i studiens kontext.  

 

2.1.1. Andraspråkselev 

I språkvetenskapliga sammanhang används termen andraspråk som ett paraply för det språket eller de 

språken en individ anammat efter att ett förstaspråk, tillika dennes modersmål, är etablerat. Det innebär 

att en individs andraspråk kan vara vilket eller vilka språk som helst. Begreppet andraspråk kan 

förväxlas med begreppet främmandespråk, men distinktionen mellan dessa begrepp är tydlig. Andraspråk 
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betyder att det lärda språket är det officiella kommunikationsspråket i samhället – målspråket (eng. target 

language), vilket i Sverige är svenskan, medan begreppet främmandespråk är det språket individen lär 

sig exempelvis i skolan, men som inte används i den vardagliga miljön (Abrahamsson, 2009:13–15, 

Lindberg, 2006). Engelska, franska och tyska är exempel på främmandespråk i svenska skolor 

(Abrahamsson, 2009:13–15). I språkvetenskapliga sammanhang görs även en tydlig distinktion mellan 

förstaspråkets respektive andraspråkets roller vid inlärning av ett tredjespråk (Abrahamsson, 2009:14), 

men en sådan distinktion är inte av betydelse i denna studie och lämnas därför utanför.  

Vad definierar en andraspråkselev i denna studie? Inom ramen för denna studie refererar begreppet 

andraspråkselev till elever som redan har etablerat ett förstaspråk innan individen tillägnar sig det 

svenska språket, såsom elever som har annat modersmål än svenska genom att de till exempel ha 

immigrerat till Sverige. Andraspråkselev innebär explicit inte att svenska språket är elevens andra språk. 

I denna studie refererar begreppet andraspråkselev även till flerspråkiga elever, det kan till exempel 

vara elever som är födda i Sverige men som inte har svenskfödda föräldrar och har exponerats för ett 

annat förstaspråk än svenskan i hemmet. Denna studie har inte i avsikt att studera andraspråkselevens 

kunskaps- eller språknivå. 

 

2.1.2. Formativ bedömning 

År 1998 gav forskarna Paul Black och Dylan Wiliam ut en artikel över effekterna av formativ bedömning 

i klassrummet och det sägs vara då begreppet fick sitt genombrott (Wiliam, 2016:131). Sedan dess har 

formativ bedömning varit ett begrepp som har fått en allt större plats både i svenska skolor och i skolor 

internationellt. Anledningen är att formativ bedömning innehåller metoder och förhållningssätt som 

pekat mot positiva framgångar för elevers lärande (Kornhall, 2014:167, Wiliam, 2016). Formativ 

bedömning utgår från fem nyckelstrategier som kan sammanfattas med ledorden synlighet, delaktighet 

och ansvar (Lundahl, 2014:85). Nyckelstrategierna är följande: 

1. Att tydliggöra lärandemålen och kriterier för framgång 

2. Att skapa och leda effektiva diskussioner, uppgifter och aktiviteter som lockar fram belägg för 

lärande  

3. Att ge återkoppling som för lärandet framåt 

4. Att aktivera eleverna som läranderesurser för varandra 

5. Att förmå eleverna att ta lärandet i egna händer (Wiliam, 2016:141, Lundahl, 2014:84) 

 Nyckelstrategierna kan ses som ett koncept – en bedömningsprocess, som bör följas för att stärka 

bedömningens roll i lärandet – för lärande (Lundahl, 2014:84, Wiliam, 2016:140–141). Lundahl (2014) 

och Wiliam (2016) menar när elever förstår syftet med en arbetsuppgift, det vill säga vet vad och varför 

uppgiften ska genomföras, blir de målmedvetna och kan fokusera på det som är relevant för att nå till 

målen. Första nyckelstrategin är därför nödvändig för att bedömningsprocessen ska uppfylla syftet, att 

förbättra lärandet. För att elever ska kunna komma till ett målmedvetet stadium är det därför av 

betydelse att lärare inleder med att tydliggöra lärandemålen och de kriterier som krävs för eleverna. För 

att lärare ska veta hur eleverna ska nå målen på ett effektivt sätt måste lärarna söka information och få 

kunskap om var eleverna befinner sig i förhållande till lärandemålen. Det innebär att lärare måste ta 

reda på vad eleverna redan vet och kan inom det givna arbetsområdet (andra nyckelstrategin). När 

lärare har kartlagt elevernas kunskapsnivå ska de utveckla en anpassad vägledning med arbetsmaterial 

och arbetsmetoder utifrån elevernas egna inlärningsbehov, det vill säga genom återkoppling (tredje 
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nyckelstrategin). Fjärde nyckelstrategin är att använda eleverna som resurser till varandra. Lundahl 

(2014) menar att kamratbedömning hjälper till att tydliggöra kriterierna. Genom interaktion med 

varandra, där eleverna tillsammans tittar på olika exempel på hur uppgifter kan genomföras och 

samtidigt diskutera kring vad som kännetecknar olika kvaliteter med en text kan det leda till en 

medvetenhet hos eleverna. Slutligen handlar den sista nyckelstrategin om att ge elever förutsättningar 

i form om skrivstrategier, skrivtekniker med mera för att själva kunna granska och bedöma sina egna 

arbetsinsatser (Lundahl, 2014). Lundahl (2014) och Wiliam (2016) menar för att formativ bedömning 

ska nå sitt syfte är förutsättningen att bedömningsprocessen ges på ett systematiskt sätt, det vill säga 

genom kontinuerlig återkoppling (mer om återkoppling, se nästa avsnitt 2.1.3). 

 

2.1.3. Återkoppling 

En återkoppling ska vara framåtsyftande och tar sin utgångspunkt i den bedömning som gjorts av 

elevens prestation eller förståelse. Återkoppling kan ses som en bro mellan förmedlaren och personen 

som tar emot det som förmedlas, i detta fall lärare och elev. Bron bör vara utvecklad på så sätt att den 

innehåller information som eleven kan använda för att utveckla sitt eget lärande (Hatti & Timberly, 

2007). Återkoppling kan beskrivas utifrån olika nivåer och dessa är återkoppling på uppgiftsnivå, 

processnivå, metakognitiv nivå och personlig nivå. Den uppgiftsrelaterade återkopplingen anses vara av en ytlig 

karaktär eftersom den anges i form av huruvida ett svar är rätt eller fel eller att eleven förses med det 

korrekta svaret direkt av läraren. Den processrelaterade återkopplingen är oftast riktad mot förmågor som 

eleven ska utveckla. Det kan gälla att skapa förståelse eller sammanhang av olika begrepp eller om att 

utveckla strategier för att bearbeta texter. Återkoppling på metakognitiv nivå har i syfte att stärka elevers 

tilltro till sin egen förmåga och vilja ta ansvar för att gå vidare i sitt eget lärande. Den sista beskrivningen 

av återkoppling är den personliga nivån. Denna återkoppling är riktad mot eleven som person och 

innehåller ingen som helst information som är framåtsyftande för elevens utveckling och har inte heller 

visat sig ha positiva effekter på lärandet (Hattie & Timberly, 2007). En framåtblickande återkoppling 

som utvecklar både lärare och elever bör utgå ifrån dessa tre huvudfrågor: 

 Hur ligger jag som lärare/elev till? 

 Vad är målet? 

 Hur ska jag som lärare/elev ta mig till målet? (Kornhall, 2014:169, Wiliam, 2016:141). 

Dessa tre huvudfrågor utgår från de fem nyckelstrategierna i formativ bedömning (se avsnitt 2.1.2) 

och syftar till att både synliggöra lärandet för eleven och läraren, med hjälp av återkoppling (Wiliam, 

2016:142, Kornhall, 2014:170–172). Feedback är det engelska ordet för återkoppling, vilket även är 

ett frekvent begrepp i den svenska litteraturen. De båda begreppen används som synonymer i denna 

studie.  

 
2.1.4. Elevers skriftliga arbeten 

Styrdokumenten anger att elever ska ges förutsättningar till att både möta och skapa olika former av 

texter, exempelvis skönlitteratur, sagor och lyrik (Skolverket, 2011). Denna studie fokuserar på elevers 

skapande av texter. Skriftliga arbeten omfattar all form av text som eleven producerar med hänvisning 

till en angiven uppgift av läraren. Dessa texter kan exempelvis vara av berättande, beskrivande och 

instruerande slag. Det kan även vara faktatextter och argumenterande texter som eleven antingen 
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skrivit för hand eller via digitala verktyg som dator eller läsplattor. Gemensamt för dessa texter är att 

lärare ger återkoppling på dem.  

 

2.2. Styrdokument och skriftspråkets betydelse 

Styrdokumentet beskriver språket som ett viktigt redskap för att verka i ett samhälle och i kursplanen 

i ämnet svenska samt i ämnet svenska som andraspråk står det beskrivet enligt följande:  

Språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. 

Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och 

tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat 

språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där 

kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts (Skolverket, 2011:222, 

239). 

Styrdokumentet belyser att elever behöver god skrivförmåga för att lära sig att kunna uttrycka sig i 

olika situationer, för enskilda ändamål och i varierande sammanhang. Viktiga milstolpar i varje barns 

liv är att lära sig läsa och skriva. För att kunna utveckla sitt språk och skaffa sig kunskaper behöver 

barn ha förmåga att läsa, skriva, förstå och göra sig förstådda (Taube, 2009). Vidare menar Taube 

(2009) att i ett modernt informationssamhälle är en god skriftspråklig kompetens av stor betydelse för 

individen. Att lära sig skriva kan vara svårt för många, både för elever med svenska som modersmål 

som för elever med svenska som andraspråk, eftersom skrivandet ställer speciella kognitiva och 

språkliga krav. Detta krav kan vara krävande och utmanade och då särskilt för andraspråkselever, 

menar Åsa Wedin (2011). Wedin menar att samtidigt som andraspråkseleven förses med ett språk som 

är under utveckling ska denne även hämta kunskap och information för att utvecklas i olika skolämnen. 

Det kan vara en utmaning för andraspråkselever att utveckla och använda ett kunskapsrelaterat språk 

och det gäller särskilt för dem som enbart möter det svenska språket i skolan och i grundskolans 

tidigare årskurser (Wedin, 2011). Skriftlig kompetens är en väsentlig förutsättning för att elever ska 

kunna möta de krav som samhället ställer, oavsett vilket yrke eller sysselsättning de väljer att ägna sig 

åt i framtiden (Taube, 2009).   

Skolan har ett kunskapsuppdrag att ”utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta 

och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång 

lust att lära” (Skolverket, 2001:7). Det innebär att skolan ska förmedla kunskap och främja elever att 

utveckla en rad olika förmågor som att skriva och läsa, agera som kritiskt tänkande individer, värdera 

sitt eget välbefinnande och skapa förståelse för andra människor för att förbereda dem inför mötet 

med samhället. För att elever ska ha möjlighet att utveckla sina förmågor behöver de rätt 

förutsättningar för att kunna nå så långt som möjligt i sitt lärande, och för skolan innebär det att agera 

likvärdigt, det vill säga ”[u]ndervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” 

(Skolverket, 2011:8). En likvärdig skola innebär att undervisningen kan utformas på olika sätt från 

skola till skola runt om i landet för att möta elevers olika förutsättningar och behov. Skolan ska även 

vila på demokratisk grund och det innebär bland annat att elever ska ges inflytande över utbildningen 

och kunna ansvara och påverka sitt eget lärande (Skolverket, 2011:7–15). I skolans övergripande mål 

och riktlinjer framgår att några av de mål skolan har för varje elev sett till undervisning att eleven: 
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 Tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö (Skolverket, 2011:15) 

 Utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och 

 Utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i 

relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna (Skolverket, 2011:18) 

Som ovan nämnts har språket, och inte minst skriftspråket, en viktig roll i våra liv och i fråga om den 

litterära förmågan framkommer det i ämnet svenska samt i svenska som andraspråks centrala innehåll 

för årskurs 4–6 att eleverna ska arbeta med ”olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form” 

och ”handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator” 

(Skolverket, 2011:224, 241). För en elev med annat modersmål än svenska är skolans likvärdighet av 

stor betydelse eftersom forskning anser att det tar mellan fem till tio år för en två- eller flerspråkig elev 

att utveckla skolrelaterade språkfärdigheter på ett andraspråk (Lindberg, 2006). 

 

2.3. Hur återkoppling bör konstrueras 
Brookhart (2008) nämner tre aspekter på effektiv återkoppling och hur den bör konstrueras. Första 

aspekten är klarhet (2008:32), vilket innebär att återkopplingen måste vara tydlig och anpassad utifrån 

varje enskild elevs bakgrund, språknivå och utvecklingsnivå. För att lärare ska kunna hjälpa elever att 

nå så långt som möjligt i sitt lärande är det viktigt att de tar hänsyn till elevers olika erfarenheter och 

bakgrund. Det innebär att när elever stiger in i klassrummet är varje enskild elev en unik individ från 

olika hemförhållanden, och som har sett och varit med om olika händelser i sitt liv. Elever kan även ha 

kommit olika långt med sin språkförmåga. Det gäller både elever med svenska som modersmål som 

för elever med svenska som andraspråk. Därför är det viktigt att läraren tar hänsyn till varje elevs 

individuella bakgrund och språknivå, och använder ett språk som är förståeligt för eleven. För att 

återkopplingen överhuvudtaget ska ge önskad effekt måste eleven således förstå vad återkopplingen 

informerar om (Brookhart, 2008:32). En elev som inte förstår återkopplingen kan heller inte använda 

den för att ändra eller förbättra sin prestation, och återkopplingen förlorar därmed sitt syfte. Därför är 

det viktigt att läraren är tydlig med vad återkopplingen informerar om, vare sig den ges muntligt eller 

skriftligt. Att konstruera en tydlig återkoppling behöver inte nödvändigtvis innebära att läraren talar 

långsamt med eleven eller att läraren använder olika symboler eller färger för olika syften. Att skriva 

för att visa vad du som lärare vet, och inte vad eleven behöver korrigera är inte en återkoppling av 

karaktären som visar klarhet, menar Brookhart (2008:32). Det viktiga är att, för att minimera 

missuppfattningar, bör återkopplingen vara anpassad och ges på en språk- och utvecklingsnivå som 

eleven förstår (Brookhart, 2008:32). 

Andra aspekten är enligt Brookhart (2008:33) specificitet. Specificitet innebär att återkoppling ska 

formuleras på ett sätt som ger information om vad eleven gjort bra eller mindre bra, och varför samt 

hur eleven kan gå tillväga för att korrigera det som behöver korrigeras (Brookhart, 2008:33). Brookhart 

nämner en tumregel för hur lärare bör tänka gällande återkopplingens specificitet och den lyder enligt 

följande, ”not too narrow, not too broad, but just right1” (2008:33). För det första menar Brookhart 

(2008:33) att återkopplingen inte får vara för smal. Det innebär att när lärare exempelvis rättar en 

textuppgift som en elev producerat och ser att ord eller meningar behöver ändras eller formuleras om, 

så bör läraren undvika att ange korrekta svar direkt i elevtexten. Brookhart (2008:33) menar att en 

                                                           
1 Inte för smal, inte för bred, den ska bara vara rätt [egen översättning]. 
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sådan återkoppling är informationsfattig, då den till exempel inte informerar om varför ord eller 

meningar behöver revideras. Om eleven antar att en rättning innebär att läraren tillhandahåller korrekta 

svar direkt i texten som denne enkelt kan kopiera, kommer det att bromsa elevens fortsatta utveckling. 

Eleven måste därför förstå varför återkoppling ges samt till vilket syfte så den inte blir kontraproduktiv 

(Brookhart, 2008). För det andra menar Brookhart att återkoppling inte heller bör vara alltför 

omfattande och skriver att ”feedback that is too broad is just as bad2” (2008:33). En omfattande 

återkoppling är till exempel av karaktären ”-skriv mer-” eller ”-det här är toppen-”. Eleven kan som följd 

undra vad denne hade behövt skrivit mer av eller vad denne hade gjort som var så bra. En sådan 

återkoppling ger inte mycket till vägledning och eleven lämnas med frågetecken (Brookhart, 2008:33). 

Den sista delen i tumregeln är enligt Brookhart ”but just right” (2008:33). Som ovan nämnt innebär 

tumregeln med andra ord att återkoppling inte får vara för smal eller omfattande men den ska ges på rätt 

sätt. Ordvalet är viktigt och återkopplingen ska formuleras på rätt sätt så den blir informativ. Brookhart 

menar (2008:33) att den omfattande återkopplingen som nämns ovan i form av ”-det här är toppen-” kan 

omformuleras så den blir informativ, genom att informationen istället formuleras enligt följande: ”denna 

introduktion till berättelsen om Narnia är toppen! Den får mig att vilja läsa mer om berättelsen-”. Brookhart 

(2008:33) menar att denna sista version av återkoppling är mer informativ därför att den förmedlar vad 

som var bra och varför texten ansågs vara toppen. 

Tredje och sista aspekten är ton, som innebär att ordvalen och hur läraren väljer att formulera 

återkopplingen påverkar hur eleven väljer att mottaga den (Brookhart, 2008:33–34). En återkoppling 

ska förmedla positivitet, men att ge kommentaren ”-bra jobbat-” när eleven i själva verket gjort fel är 

inte till hjälp eller ens positivt. Med god ton ska en återkoppling vara inspirerande och väcka elevens 

nyfikenhet eller funderingar, och inte vara nedvärderande. Tonen ska förmedla ett budskap som 

innebär att det alltid är eleven som har sista ordet över sin egen prestation, och inte läraren. En sådan 

återkoppling kan exempelvis vara i frågor som är av karaktären ”-kan du komma på fler motiveringar?-” 

eller ”-har du mer information att tillägga?-”. Därför menar Brookhart (2008:33–34) att ord ska väljas med 

omsorg och hur de ska formuleras bör läraren tänka igenom så att eleven inte missförstår 

återkopplingen. Det är med andra ord ytterst viktigt hur alltsamman hänger ihop – klarhet, specificitet 

och ton – menar Brookhart (2008:31–36). De tre aspekterna är lika relevanta i muntlig återkoppling 

som i skriftlig återkoppling (Brookhart, 2008). 

 

 

3. Metod 

I detta avsnitt redogörs för studiens design vad gäller urval och avgränsningar, genomförande av 

datainsamling, analysförfarande samt etiska överväganden.  

 

3.1. Val av metod 
Metoden som tillämpats i denna studie är en litteraturstudie av systematisk karaktär. Det innebär att 

empiriska studier från tidigare forskning söks på ett systematiskt tillvägagångssätt med hjälp av 

relevanta sökord. Avslutningsvis sammanställs den granskade litteraturen och ett urval görs av de som 

                                                           
2 Återkoppling som är alltför omfattande är lika dålig [egen översättning]. 
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anses besvara studiens syfte och frågeställningar (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:31). 

Denna metod har använts för att ställa frågan om den befintliga forskningen kan besvara studiens syfte 

och frågeställningar. Materialet som samlats in är vetenskapligt granskat av sakkunniga, så kallat peer-

reviewed.  

 

3.2. Datainsamlingsmetod 
Vetenskapliga källor har inledningsvis sökts i databaser som avhandlingar.se3, scholar.google.se4, diva-
portal.org5, swepub.kb.se6, eric.ed.gov7 och Högskolan Dalarnas egen databas Summon8 med andra 
sökord (som inte är de slutgiltiga sökorden) så som inlärningsspråk, flerspråkig, L2 och second language 
students (swedish) i samband med återkoppling, feedback och formativ bedömning. Med de avgränsningarna (se 
avsnitt 3.2.1.) som var möjliga att tillämpa i respektive databas gav sökningarna noll träffar, förutom i 
databasen Google Scholar som dominerades av andra studenters examensarbeten. En bibliotekarieledd 
databassökning har också genomförts, dock utan nytt resultat. Med de slutgiltiga sökorden (återfinns i 
avsnitt 3.2.2.1) har jag i detta avsnitt valt att enbart presentera sökningar som genomfördes i Google 
Scholar, SwePub (svenska vetenskapliga artiklar) och i ERIC (Education Resource Information 
Center). För att se sökresultat i de andra databaserna: avhandlingar.se, diva-portal.org och Summon, 
med de slutgiltiga sökorden hänvisas läsaren till bilaga 1 som återfinns i slutet av detta examensarbete. 
Dessa databaser valdes för att de täcker både svensk och internationell forskning.  
  
 

3.2.1 Avgränsningar 

De forskningsstudier som har sökts är vetenskapliga artiklar och avhandlingar (licentiat- och 

doktorsavhandlingar) som publicerades åren 2006–2016, för att lägga fokus på aktuell forskning som 

inte är äldre än tio år (Eriksson Barajas, Forsberg, Wengström, 2013:31). Litteratur som endast fått 

ingå i litteraturstudien är forskningsstudier som är peer-reviewed, eller som är referentgranskade på svenska. 

Det innebär att texterna har genomgått en vetenskaplig granskning av oberoende sakkunniga inom 

angivet område och syftet är att upprätthålla vetenskaplig standard och objektivitet. Studiens reliabilitet 

blir därför hög eftersom studien måste granskas kritiskt av experter innan den beviljas för publicering 

(Eriksson Barajas, Forsberg, Wengström, 2013:61–62). Av denna anledning har till exempel andra 

studenters examensarbeten och sekundera källor uteslutits. Denna studie lyfter fram forskning om 

andraspråkselever som främst behandlar grundskolans årskurs 4–6, men eftersom forskning inom 

området visat sig vara begränsat är även forskning om grundskolans senare årskurser, 7–9, av intresse. 

Det engelska begreppet middle school som omfattar årskurs 6–8 har därför använts som en avgränsning. 

Svenska mellanstadiet, det vill säga årskurs 4–6, ligger i brytpunkten mellan det som i andra länder 

beskrivs som elementary samt secondary education, vilket även var avgörande för att avgränsningen 

elementary secondary education användes vid sökningarna. 

 

                                                           
3 http://www.avhandlingar.se/. 
4 https://scholar.google.se/. 
5 http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-518. 
6 http://swepub.kb.se/. 
7 https://eric.ed.gov/. 
8 http://www.du.se/sv/Bibliotek/. 
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3.2.2. Tillvägagångssätt – databassökning 

3.2.2.1. Sökning i SwePub (svenska vetenskapliga artiklar) 

Studien inleddes med ett intresse för svensk forskning så SwePub var därför en relevant databas att 

söka i, då den tillhandahåller forskning från svenska universitet och högskolor. Sökorden är framtagna 

utifrån studiens syfte och frågeställningar (Erikson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:78) och de 

är: andraspråkselev, svenska som andraspråk, återkoppling, feedback, formativ bedömning och elevtext. Studiens 

avgränsningar (se avsnitt 3.2.1.) tillämpades i en första sökning med sökordet andraspråkselev, vilket gav 

fyra träffar och alla fyra var artiklar. Artiklarnas abstracts lästes igenom, men ingen av dem behandlade 

lärares användning av återkoppling på andraspråkselevers skrivtexter. Därefter gjordes en andra 

sökning med sökordet svenska som andraspråk som totalt gav 15 träffar och abstracten för dessa lästes 

igenom. De 15 artiklarna behandlade inte intresseområden som motsvarar denna studies 

intresseingång, bland annat så handlande de om betygsättning, muntlig återkoppling i ämnet 

matematik, deliberativa samtal samt studier ur ett sociokulturellt perspektiv. Sökningar gjordes även 

med de resterande sökorden: återkoppling, feedback, elevtext och formativ bedömning utan att kombinera dem, 

men ingen av dem gav någon träff av relevans. Rätt så omgående upptäcktes under sökningsprocessen 

att det inte fanns mycket svensk forskning som behandlade andraspråkselever och lärares användning 

av återkoppling, och de få träffar sökningarna gav dessvärre inget relevant att använda.  

 

Tabell 1. Sökning i databasen SwePub 

avgränsning: doktorsavhandling/licentiatavhandling, artiklar, 2006–2016 

Sökning *Sökord Antal träffar Vald litteratur 

A 1 4 0 

B 2 15 0 

C 1 AND 3 0 – 

D 1 AND 4 0 – 

E 2 AND 4 0 – 

F 2 AND 3 0 – 

G 2 AND 4 0 – 

H 2 AND 5 0 – 

*Sökord. 1= andraspråkselev, 2= svenska som andraspråk, 3= feedback, 4= återkoppling, 5= formativ 

bedömning, 6= elevtext 

 

3.2.2.2 Sökning i Google Scholar 

Google Scholar är en databas som tillhandahåller olika typer av texter inom den vetenskapliga 

forskningen, både från Sverige och internationellt. Därför var det relevant att inleda sökningsprocessen 

i denna databas. Google Scholar är en databas som dessvärre har begränsade avgränsningsfunktioner. 

Sökningarna har varken gjorts med avgränsningen ”peer-reviewed”, ”grundskola” eller träffar av 

endast ”artiklar” och ”avhandlingar”. Av den anledningen dominerades träffarna av andra studenters 

examensarbeten som inte fått ingå i litteraturstudien, eftersom de inte är referentgranskade och därmed 

inte bidra till hög reliabilitet för denna studie. Då dessa sökningar har varit omfattande har de endast 

ögnats igenom utifrån titeln.  
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Tabell 2. Sökning i databasen Google Scholar 

avgränsning: 2006–2016 

Sökning *Sökord Antal träffar Vald litteratur 

A 1 AND 3 277 – 

B 1 AND 4 347 – 

C 1 AND 5 155 – 

D 2 AND 3 816 – 

F 2 AND 4 952 – 

G 2 AND 5 425 – 

H 1 AND 4 AND 6 71 – 

I 2 AND 4 AND 6 140 – 

*Sökord. 1= andraspråkselev, 2= svenska som andraspråk, 3= feedback, 4= återkoppling, 5= formativ 

bedömning, 6= elevtext 

 

3.2.2.3. Sökning i ERIC (Education Resource Information Center) 

ERIC tillhandahåller forskning inom psykologi och pedagogik, det sistnämnda är mest relevant för 

studien. Sökningarna genomfördes i två omgångar då databasen har begränsade 

avgränsningsfunktioner. Sökorden är Second Language Students, Bilingual, Feedback, Formative Assessment 

och Writing, vilka är översatta från de svenska sökorden. Sökningen inleddes med enstaka sökord, vilka 

gav för stora träffmängder med över hundra träffar vardera. För att få rimligt antal träffar som var 

hanterbara kombinerades sökorden med så kallade booleska operatorn ”AND”. Syftet med 

ordkombinationer är att de tillsammans ska visa alla möjliga referenser som behandlar eller delvis 

behandlas inom det givna sökningsområdet (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:78). Då 

vissa ordkombinationer gav samma träffar gav sökningarna sammanlagt mer eller mindre 61 titlar som 

hade relevans. Totalt utsågs fem artiklar då deras abstract behandlade ämnen som skulle kunna besvara 

studiens syfte och frågeställningar. 

 

Tabell 3. Sökomgång ett i databasen ERIC  
avgränsningar: Peer-Review, Journal Articles, 2006–2016, Middle School.  

Sökning *Sökord Antal träffar Vald litteratur 

A 1 AND 2 20 3 

B 1 AND 3 3 0 

C 1 AND 2 AND 4 2 – 

D 1 AND 3 AND 4 2 – 

E 5 AND 2 4 0 

F 5 AND 3 2 – 

G 5 AND 2 AND 4 1 – 

H 5 AND 3 AND 4 1 – 

*Sökord. 1= Second Language Students, 2= Feedback, 3= Formative Assessment, 4= Writing, 5= Bilingual) 
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Samtliga artiklars abstracts lästes igenom (se tabell 1), men många valdes bort då de inte berörde 

studiens intresseområde. De berörde till exempel användningen av återkoppling i ämnet matematik 

och återkoppling med hjälp av digitala verktyg. Sökning B, C och D gav samma träffar som framkom 

i sökning A, av vilka tre artiklar valdes ut. Sökning E genererade fyra träffar och en artikel hade ett 

abstract som ansågs kunna besvara denna studies intresseområde. Efter att jag hade läst igenom artikeln 

i dess helhet framkom det att artikeln handlade om hur lärare arbetar och kan arbeta på ett pedagogiskt 

sätt för att underlätta skrivningen och läsningen hos andraspråkselever, det vill säga inget om varken 

deras skrivutveckling eller återkoppling. Sökning F, G och H gav även de samma träffar som redan 

framkom i sökning E.  

 

Tabell 4. Sökomgång två i databasen ERIC 

avgränsningar: Peer-Review, Journal Articles, 2008–2016, Elementary Secondary Education.  

Sökning *Sökord Antal träffar Vald litteratur 

A 1 AND 2 25 2 

B 1 AND 3 9 0 

C 1 AND 2 AND 4 8 0 

D 1 AND 3 AND 4 4 0 

*Sökord. 1= Second Language Students, 2= Feedback, 3= Formative Assessment, 4= Writing, 5= Bilingual) 

 

Trots goda sökningsresultat i andra sökningsomgången (se tabell 2) var det få abstracts som berörde 

studiens intresseområde. Några träffar i sökning B, C och D gav samma träffar som redan framkom i 

sökning A, i vilken två artiklar valdes ut. I vissa abstracts var det till exempel otydligt vilken eller vilka 

årskurser studien genomförts men även vilken eller vilka typer av återkoppling som tillämpats av 

lärarna. När väsentlig information inte framkom i dess abstract granskades artiklarna översiktligt för 

att upptäcka aspekter som skulle kunna vara relevant för studien. Totalt valdes två artiklar från denna 

sökomgång. Sökkombinationer med sökordet Bilingual gav 0 träffar 

 

3.3. Urvalskriterium 
Totalt valdes fem artiklar ut från databassökningarna och de redovisas nedan i tabell 5. Artiklarna lästes 

igenom i sin helhet och granskades kritiskt utifrån nedanstående frågor, som är framtagna av mig 

utifrån studiens syfte och frågeställningar 

1. Vad är studiens syfte och frågeställning/frågeställningar? 

2. Vilken/vilka metoder har använts: kvalitativ/kvantitativ, intervju, observation, enkät m.m.? 

3. Vilken/vilka årskurser har studien genomförts i? 

4. Framgår det om etiska aspekter? 

5. Ges återkopplingen/återkopplingarna till andraspråkselever? 

6. Är återkopplingen/återkopplingarna som används presenterade? 

7. Ges återkopplingen i samband med en elevtext? 

8. Är resultatet av återkopplingen/återkopplingarna presenterade? 

9. Anges återkopplingen skriftligt/muntligt? 
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Tabell 5. De fem artiklarna som lästes igenom.  

 Titel (författare, år) Metod Kommentar 
1 Saefurrohman & Elvira S. 

Balinas. (2016) 
English Teachers classroom 
assessment practices 

Kombination av 
kvantitativ- och kvalitativ 
metod med Intervjuer, 
observationer och 
enkätundersökningar 

Land: Filippinerna och Indonesien 

 

Medel relevans 

2 Shaofeng Li, Yan, Zhu & Rod 
Ellis. (2016) 
The Effects of the Timing of 
Corrective Feedback on the 
Acquisition of a New Linguistic 
Structure   

Kvalitativ studie Land: Kina 

Medel relevans 

3 Baleghizadeh, Sasan & Dadashi, 
Mehdi. (2011) 
The Effects of Direct and 
Indirect Corrective Feedback on 
Student’s Spelling Errors 

 

Kvalitativ studie Land: Iran 

God relevans. 

4 
 

DelliCarpini, Margo. (2012) 
Success with ELLs: We Are All 
Writers! Building Second 
Language Writing Skills in the 
ELA Classroom 
 

Kombination av 
kvantitativ- och kvalitativ 
studie med både 
enkätundersökningar, 
klassrumsobservationer, 
skriftliga reflektioner och 
intervjuer 

Land: England 
 

God relevans 

5 Aminy, M. & Karathanos, Katya A. 
(2011) 
Benefiting the Educator and 
Student Alike: Effective 
Strategies for Supporting the 
Academic Language 
Development of English Learner 
(EL) Teacher Candidates 

Kvalitativ studie Land: USA 

God relevans 

 

Under läsningen användes frågorna som ett hjälpmedel för att finna resultat som har relevans för 

studiens syfte och frågeställningar. I två artiklar var det enbart delar i artiklarna som besvarade denna 

studies syfte och frågeställningar, dessa har kommenterats som ”medelrelevans” (se tabell 5). Om hela 

artikeln behandlade studiens intresseområde har dessa kommenterats som ”god relevans”. Dessa 

valdes och ingår därför i studien, vilka presenteras mer utförligt i avsnitt 3.5 

 

3.4. Etiska aspekter 
Betydelsen av etiska överväganden i en systematisk litteraturstudie är väsentlig. Dessa överväganden 

rör bland annat studiens objektivitet och dess reliabilitet. Etiska aspekter av objektivitet innebär att all 

data som framkommit i de insamlade artiklarna måste presenteras, oavsett om de stödjer mina åsikter 

eller inte. Studien ska även vara genomskådlig utan att något har förvrängts (Eriksson Barajas, Forsberg 

http://eric.ed.gov/?q=second+language+students+AND+feedback&pr=on&ff1=dtySince_2008&ff2=pubJournal+Articles&ff3=eduMiddle+Schools&id=EJ1094901
http://eric.ed.gov/?q=second+language+students+AND+feedback&pr=on&ff1=dtySince_2008&ff2=pubJournal+Articles&ff3=eduMiddle+Schools&id=EJ1094901
http://eric.ed.gov/?q=second+language+students+AND+feedback&pr=on&ff1=dtySince_2008&ff2=pubJournal+Articles&ff3=eduMiddle+Schools&id=EJ1094901
http://eric.ed.gov/?q=second+language+students+AND+feedback&pr=on&ff1=dtySince_2008&ff2=pubJournal+Articles&ff3=eduMiddle+Schools&id=EJ1094901
http://eric.ed.gov/?q=second+language+students+AND+feedback&pr=on&ff1=dtySince_2008&ff2=pubJournal+Articles&ff3=eduElementary+Secondary+Education&id=EJ998955
http://eric.ed.gov/?q=second+language+students+AND+feedback&pr=on&ff1=dtySince_2008&ff2=pubJournal+Articles&ff3=eduElementary+Secondary+Education&id=EJ998955
http://eric.ed.gov/?q=second+language+students+AND+feedback&pr=on&ff1=dtySince_2008&ff2=pubJournal+Articles&ff3=eduElementary+Secondary+Education&id=EJ998955
http://eric.ed.gov/?q=second+language+students+AND+feedback&pr=on&ff1=dtySince_2008&ff2=pubJournal+Articles&ff3=eduElementary+Secondary+Education&id=EJ998955
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& Wengström, 2013:69–70). I denna litteraturstudie har jag enbart valt att använda mig av 

referentgranskad forskning då en sådan beteckning har hög reliabilitet (se avsnitt 3.2.1.) enligt Eriksson 

Barajas, Forsberg och Wengström (2013:69–70). Ett etiskt förhållningssätt innebär även att de artiklar 

som ingått i denna studie har uppfyllt de forskningsetiska reglerna. Ovannämnda aspekter om etiska 

överväganden har jag under studiens arbetsgång haft i särskild åtanke och de uppfylls i samtliga 

forskningsstudier som ingår i studiens resultat. 

 

3.5. Analys av artiklar 
Nedan presenteras de fem artiklar som ingår i studien. Dessa lästes åter igenom och innehållet 

analyserades. Utifrån vad som behandlas i artiklarna operationaliserades innehållet enligt följande 

kategorier som ansågs vara lämpliga. Dessa är: inriktning, form, tillvägagångssätt, låg kvalité av återkoppling 

samt hög kvalité av återkoppling. Inriktning beskriver huruvida återkopplingen används muntligt eller 

skriftligt, medan form tydliggör vilken form av återkoppling som tillämpas av lärarna och vad den har 

för beteckning i artikeln. Tillvägagångssätt anger vilka tillvägagångssätt en viss återkopplingsform ges 

på. Låg- respektive hög kvalité av återkoppling säger vilken återkopplingsform och tillvägagångssätt som 

kännetecknar att återkopplingen bidrar till elevers bidrar skrivutveckling. Jag tog fram 

kategoriseringen utifrån denna studies syfte och frågeställningar och vad som behandlas i avsnitt 2. 

Bakgrund. Kategoriseringen kan även ses som ett hjälpverktyg för läsaren att få en överblick över 

vad artiklarna behandlar i förhållande till varandra, exempel visas i tabell 6 nedan. 

 

De fem artiklar som besvarar studiens syfte och frågeställningar är: 

 Li, S., Zhu, Y., & Ellis, R. (2016). The effects of the timing of corrective feedback on the 

acquisition of a new linguistic structure. The Modern Language Journal, 100(1), 276–295. 

 Aminy, M., & Karathanos, K. (2011). Benefiting the educator and student alike: Effective 

strategies for supporting the academic language development of English learner (EL) teacher 

candidates. Issues in Teacher Education, 20(2), 95. 

 Baleghizadeh, S., & Dadashi, M. (2011). The effect of direct and indirect corrective feedback 

on students' spelling errors. Profile Issues in TeachersProfessional Development, 13(1), 129–137. 

 DelliCarpini, M. (2012). Success with ELLs: We are all writers! Building second language 

writing skills in the ELA classroom. The English Journal, 101(5), 97–101. 

 Balinas, E. S. (2016). English Teachers Classroom Assessment Practices. International Journal of 

Evaluation and Research in Education, 5(1), 82–92. 

 

Tabell 6. Exempel på hur innehållet i artiklarna kategoriserades 

 Titel (författare, år) Artiklarna behandlar Kategorisering av 
innehåll i artiklarna 

1 Shaofeng Li, Yan, Zhu & Rod Ellis. (2016) 
The Effects of the Timing of Corrective Feedback on 

the Acquisition of a New Linguistic Structure 

M* Inriktning 

Immediate och 
delayed corrective 
feedback 

Form 

http://eric.ed.gov/?q=second+language+students+AND+feedback&pr=on&ff1=dtySince_2008&ff2=pubJournal+Articles&ff3=eduMiddle+Schools&id=EJ1094901
http://eric.ed.gov/?q=second+language+students+AND+feedback&pr=on&ff1=dtySince_2008&ff2=pubJournal+Articles&ff3=eduMiddle+Schools&id=EJ1094901
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– Tillvägagångssätt 

Delayed corrective 
feedback 

Låg kvalité av 
återkoppling 

Immediate corrective 
feedback 

Hög kvalité av 
återkoppling 

2 Aminy, M. & Karathanos, Katya A. (2011) 
Benefiting the Educator and Student Alike: 
Effective Strategies for Supporting the 
Academic Language Development of English 
Learner (EL) Teacher Candidates 

S*  Inriktning 

Focused feedback/ 
limited on a selected 
number of feedback 

Form 

Mönster av 
återkommande 
misstag 

Tillvägagångssätt 

Redlines och directly 
correction 

Låg kvalité av 
återkoppling 

Instruktioner, 
elevernas styrkor 
m.m. 

Hög kvalité av 
återkoppling 

3 DelliCarpini, Margo. (2012) 
Success with ELLs: We Are All Writers! Building 
Second Language Writing Skills in the ELA Classroom 
 

S* Inriktning 

Less is more Form 

Markeringar  Tillvägagångssätt 

Beröm Låg kvalité av 
återkoppling 

Tydlighet Hög kvalité av 
återkoppling 

4 Baleghizadeh. S, & Dadashi. M. (2011) 
The Effects of Direct and Indirect Corrective 
Feedback on Student’s Spelling Errors 
 
 

S* Inriktning 

Direct och indirect 
feedback 

Form 

Markeringar Tillvägagångssätt 

Kopiering och 
överföring 

Låg kvalité av 
återkoppling 

Självproducering Hög kvalité av 
återkoppling 

5 Saefurrohman & Elvira S. Balinas. (2016) 
English Teachers classroom assessment 
practices 

S* och M** Inriktning 

– Form 

– Tillvägagångssätt 

Ej personinriktad Låg kvalité av 
återkoppling 

Uppgiftsinriktad Hög kvalité av 
återkoppling 

S* = skriftlig återkoppling, M**= muntlig återkoppling  

 

 

http://eric.ed.gov/?q=second+language+students+AND+feedback&pr=on&ff1=dtySince_2008&ff2=pubJournal+Articles&ff3=eduElementary+Secondary+Education&id=EJ998955
http://eric.ed.gov/?q=second+language+students+AND+feedback&pr=on&ff1=dtySince_2008&ff2=pubJournal+Articles&ff3=eduElementary+Secondary+Education&id=EJ998955
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4. Resultat 
Detta avsnitt inleds med en kort sammanfattning av de artiklar som ingår i studien. Därefter innehåller 

avsnittet rubriker utifrån studiens frågeställningar där resultaten som framkommit i artiklarna 

presenteras mer utförligt utifrån det som redovisats i tabell 4 ovan (se avsnitt 3.5.). Den inledande 

rubriken behandlar hur lärare använder återkoppling, som fördjupas i vilka former av återkoppling 

som används samt vilka tillvägagångssätt det finns att ge återkoppling på. Avsnittet avslutas med att 

presentera kvaliteter på återkoppling, som fördjupas i vad som kännetecknar låg- respektive hög 

kvalité. 

 

4.1. Sammanfattning av artiklarna som ingår i studien 
Shaofeng Li, Yan, Zhu och Rod Ellis publicerade år 2016 artikeln The Effects of the Timing of Corrective 

Feedback on the Acquisition of a New Linguistic Structure. Forskningsstudien genomfördes med en kvalitativ 

metod där forskarna undersökte effekterna av Delayed Corrective Feedback9 och Immediate Corrective 

Feedback10. Undersökningen genomfördes i Kina och totalt deltog 120 elever i åldrarna 12–15 år. En 

grupp av elever fick Delayed Corrective Feedback och den andra Immediate Corrective Feedback av lärarna. 

Återkopplingsformerna tillämpades på elever i syfte att förbättra deras engelska, särskilt med hänsyn 

till språkets grammatiska struktur eftersom eleverna hade låga kunskaper inom det. Engelska är ett 

främmande språk i Kina. Undersökningen genomfördes parallellt med en så kallad kontrollgrupp som 

inte fick någon som helst återkoppling på sina uppgifter inför ett för- och eftertest.   

 

Marina Aminy och Katya Karathanos publicerade en gemensam artikel vid namn Benefiting the educator 

and student alike: Effective strategies for supporting the academic language development of English learner (EL) teachers 

candidates år 2011. Artikeln behandlar en kvalitativ forskningsstudie om olika återkopplingsstrategier 

som visat sig vara användbara i arbetet med att stödja den akademiska språkutvecklingen hos blivande 

engelskalärare. Dessa engelskalärare ska efter sin utbildning undervisa elever hela grundskolans nio år 

och tre år i gymnasium med annat modersmål än engelska. Återkopplingsstrategierna har introducerats 

och tillämpats i kurser för blivande engelsklärare som även de har annat modersmål än engelska, i 

delstaten California i USA. Engelska är individernas andraspråk eftersom engelska är det officiella 

språket i USA. Kurserna har bedrivits av forskarna själva och återkopplingsstrategierna har som syfte 

att både gynna de blivande engelsklärarnas språkutveckling som för deras framtida elevers 

språkutveckling. Återkopplingsstrategierna har riktat sig mot både den skriftliga och den muntliga 

utvecklingen. För den skriftliga utvecklingen, som är mest relevant för denna litteraturstudie, vill 

forskarna lyfta fram vikten av Focused Feedback11. Focused Feedback benämns även Feeedback on a selected, 

limited number of errors 12 av forskarna. 

 

Margo DelliCarpini lyfter i sin artikel Success with ELLs: We Are All Writers! Building Second Language 

Writing Skills in the ELA Classroom (2012) fram att fyra huvudsakliga utmaningar har identifierats 

                                                           
9 Fördröjd korrigerande återkoppling [egen översättning]. 
10 Omedelbar korrigerande återkoppling [egen översättning]. 
11 Fokuserad återkoppling [egen översättning]. 
12 Återkoppling på ett valt, begränsat antal felaktigheter [egen översättning]. 

http://eric.ed.gov/?q=second+language+students+AND+feedback&pr=on&ff1=dtySince_2008&ff2=pubJournal+Articles&ff3=eduMiddle+Schools&id=EJ1094901
http://eric.ed.gov/?q=second+language+students+AND+feedback&pr=on&ff1=dtySince_2008&ff2=pubJournal+Articles&ff3=eduMiddle+Schools&id=EJ1094901
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beträffande att hjälpa elever att utveckla sitt skrivande i andraspråket. Utmaningarna är: 1) lärare anser 

att deras andraspråkselever inte har tillräckligt med språkkunskaper för att kunna skapa innehållsrika 

texter, 2) lärare anser att det tar längre tid för andraspråkselever att slutföra sina skrivuppgifter, och då 

särskilt för de andraspråkselever som ligger på en lägre kunskapsnivå, 3) lärare anser att deras 

andraspråkselever inte har tillräckligt med ordförråd för att skriva och 4) lärare anser att det finns 

mycket i elevtexten som behöver korrigeras, men lärare undviker att markera dem för att inte hämma 

elevernas skrivutveckling eftersom alltför många markeringar har visat sig vara ineffektivt. DelliCarpini 

(2012) presenterar därefter olika lösningar till respektive utmaning där återkopplingsformen Less is 

more13 är en utav dem. Forskningsstudien genomfördes i England där engelska är det officiella språket 

i landet. Hundra lärare deltog i studien där klassrumsobservationer, intervjuer, skriftliga reflektioner 

och enkätundersökningar genomfördes av forskaren själv.  

 

Sasan Baleghizadeh och Mehdi Dadashi har år 2011 publicerat artikeln The Effects of Direct and 

Indirect Feedback on Students´ Spelling Errors. Artikeln redovisar en kvalitativ forskningsstudie som 

genomfördes i Iran i sex veckor på 28 elever, delat på två klasser med 14 elever vardera, i åldrarna  

14–15 år. Återkopplingsformerna tillämpades i ämnet engelska och på engelska, vilket är ett 

främmandespråk i landet. Båda klasserna genomförde samma skrivuppgifter och introducerades i dem 

på samma sätt av lärarna, men i den ena klassen tillämpades Direct Feedback 14och i den andra Indirect 

Feedback15 efter att de avslutat varje skrivuppgift. Syftet var att undersöka vad de två olika 

återkopplingsformerna gav resultat på elevernas felstavningar och om eleverna hade förbättrat sitt 

skrivande på engelska under sex veckor.  

 

Saefurrohman och Elvira S. Balinas publicerade artikeln English Teachers Classroom Assessment Practices 

år 2016. Tillsammans genomförde forskarna en kombination av kvantitativ- och kvalitativ 

forskningsstudie i Indonesien och i Filippinierna i syfte att undersöka hur lärarna i ämnet engelska i 

respektive land arbetade med återkoppling i sina klasser. Engelska är ett främmandespråk i båda 

länderna. Sammanlagt deltog 48 lärare, som undervisade elever i åldrarna 10–14 år, från båda länderna. 

Lärarna använde både muntlig och skriftlig återkoppling och som även använde bedömning för lärande, 

bedömning av lärande och bedömning som lärande, för olika syften. 

 

4.2. Hur lärare använder återkoppling 
Tre forskningsstudier av fem använde lärarna skriftlig återkoppling (DelliCarpini, 2012, Aminy & 

Karathanos, 2011, Baleghizadeh & Dadashi, 2011), medan muntlig återkoppling används i en studie 

(Li, Zhu & Ellis, 2016). Det var enbart i studien av Saefurrohman och Balinas (2016), som genomfördes 

i Indonesien och Filippinierna, som både muntlig och skriftlig återkoppling explicit används av lärarna. 

I dessa två länder var det mer vanligt att lärarna använde muntlig återkoppling än skriftlig, Efter en 

avslutad skrivuppgift, eller ett första utkast av en skrivuppgift samlades elevernas skriftliga arbeten in 

                                                           
13 Lagom är bäst [egen översättning]. 
14 Direkt återkoppling [egen översättning]. 
15 Indirekt återkoppling [egen översättning]. 
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av lärarna som sedan skulle läsa igenom dem. Vid ett lämpligt tillfälle diskuterade lärarna med enskilda 

elever för att tala om för dessa vad som var rätt och vad som var fel i texten. Syftet var att få eleverna 

att bli medvetna om sina svagheter och styrkor och i intervjuerna menar lärarna att det hjälper eleverna 

att lära sig från sina egna misstag (Saefurrohman & Balinas, 2016). Lärarna arbetar på detta sätt för att 

använda återkoppling som bedömning för lärande eftersom läroplanen i Filippinerna anger att ”teacher 

should track and measure students´ progress in learning and adjust instruction accordingly16” 

(Saefurrohman & Balinas, 2016:84) och i Indonesien anses bedömning för lärande som en ”an ongoing 

process to collect students information as well as to know the students strength and weakness to 

prepare them for the summative test17” (Saefurrohman & Balinas, 2016:84). I studien av Saefurrohman 

och Balinas (2016) framgår det inte på vilket sätt den muntliga återkopplingen gavs av lärarna men 

Indirect Feedback, som genomfördes i Iran av forskarna Baleghizadeh och Dadashi (2011), var en 

återkopplingsform som skapade medvetenhet hos eleverna om deras egna återkommande fel eller 

misstag som de gjorde i sitt skrivande. Även om Indirect Feedback gavs skriftligt i Iran så var syftet och 

målet detsamma som den muntliga återkopplingen som gavs i Indonesien och Filippinerna.  

En annan muntlig återkoppling som används av lärare efter en avklarad eller ett första utkast av en 

skrivuppgift är återkopplingsformen Delayed Correcrive Feedback (Li, Zhu & Ellis, 2016), och likaså 

tillämpades de skriftliga återkopplingsformerna (DelliCarpini, 2012, Aminy & Karathanos, 2011, 

Baleghizadeh & Dadashi, 2011). Den enda återkopplingsformen som används under tiden eleven 

producerar sin text är Immediate Corrective Feedback, som genomfördes i Kina (Li, Zhu & Ellis, 2016). 

Samtliga forskare menar att syftet med att ge återkoppling är att den behövs för att elever ska ges 

möjlighet att uppnå specifika mål och att målet är att få eleverna att ta ansvar för sitt eget lärande och 

utveckla egna strategier som hjälper dem att förstå sin egen tankeprocess Karathanos, 2011, 

DelliCarpini, 2012, Baleghizadeh & Dadashi, 2011, Saefurrohman & Balinas, 2016, Li, Zhu & Ellis, 

2016). I samtliga forskningsstudier är återkoppling riktad mot elevers skrivuppgifter och deras 

förmågor, det förekommer inte att återkoppling skulle vara på personlig nivå. I intervjun med lärare i 

Indonesien och Filippinerna svarade de att aspekter som att utgå från ens egen personliga åsikt eller 

åsikter mot personen – eleven, är inte en återkoppling som kännetecknas av att ge effekt på elevers 

lärande. Effektiv återkoppling ska vara fri från sådant som kan hämma både elevernas självförtroende 

och deras fortsatta lärandeutveckling och bör istället vara neutral, objektiv och konstruktiv, menar 

Saefurrohman och Balinas (2016). För att elever ska förstå och få en överblick på vad de behöver 

uppnå är det väsentligt med tydliga riktlinjer, både positiv och negativ, menar samtliga forskare.  

Återkoppling av positiv karaktär innebär att lärare på ett meningsfullt sätt behöver tala om för elever 

vad de gjort rätt och bra samt varför, medan återkoppling av negativ karaktär är återkoppling som 

upplyser eleven om fel, men som vägleder och förklarar varför (DelliCarpini, 2012, Aminy & 

Karathanos, 2011, Baleghizadeh & Dadashi, 2011, Saefurrohman & Balinas, 2016, Li, Zhu & Ellis, 

2016). 

DelliCarpini (2012) har identifierat genom intervjuer, skriftliga reflektioner och enkätundersökningar 

av lärare i England att det skiljer sig hur återkoppling bör tillämpas på en andraspråkselev jämfört med 

en förstaspråkselev vad gällande deras skrivutveckling och att lärarna anser det som en utmaning. 

Vidare menar DelliCarpini (2012) att det alltid finns lösningar till de olika utmaningarna och uppmanar 

                                                           
16 Lärare ska spåra och mäta elevernas framsteg i lärande och justera instruktion därefter [egen översättning]. 
17 En pågående process för att samla in information om eleverna samt för att känna till elevernas styrkor och 
svagheter för att förbereda dem för den summativa testet [egen översättning]. 
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lärare att bekanta sig med dem. Första utmaningen som DelliCarpini (2012) identifierade i sin 

undersökning är när lärare anser att deras elever inte har tillräckligt med språkkunskaper för att kunna 

skapa innehållsrika texter. DelliCarpinis (2012) lösning för denna utmaning är att andraspråkselever 

behöver behärska de typer av skrivande som krävs för att bli framgångsrika skribenter. Det innebär att 

lärare behöver göra eleverna medvetna om syftet för den uppgift dem ska göra. Detta är en aspekt som 

även forskarna Saefurrohman och Balinas (2016) kom fram till i sina intervjuer med lärarna i 

Indonesien och Filippinerna. DelliCarpini (2012) poängterar att andraspråkselever behöver tydliga 

exponeringar genom vägledande diskussioner och instruktioner inför varje del i ett skrivmoment, så 

som ordval, textstruktur och vad som kännetecknar en viss textgenre. En sådan detaljerad vägledning 

stödjer andraspråkselevens metakognitiva förmåga att analysera och bearbeta en uppgift med 

medvetenhet. Återkopplingsformerna Less is more, Focused Feedback, Indirect Feedback och Delayed och 

Immediate Corrective Feedback är återkopplingsformer som har som mål att främja den metakognitiva 

förmågan (Aminy & Karathanos, 2011, Baleghizadeh & Dadashi, 2011, Saefurrohman & Balinas, 2016, 

Li, Zhu & Ellis, 2016). DelliCarpini (2012) menar att det är exponeringens omfattning som är 

avgörande för att andraspråkselever ska kunna bygga upp sin metakognitiva förmåga. Andra 

utmaningen som DelliCarpini (2012) identifierade är att det tar längre tid för andraspråkselever att 

slutföra sina skrivuppgifter, och då särskilt för de elever som ligger på en lägre kunskapsnivå. 

Lösningen för en sådan utmaning är enkel, menar DelliCarpini (2012), och det är genom att ge eleverna 

mer tid eftersom de behöver det för att både processa och producera sina ord i skrift. Tid är således 

en viktig faktor för andraspråkselever, men det innebär nödvändigtvis inte att eleverna ska ges mer tid 

för att till exempel genomföra ett prov. DelliCarpini (2012) uppmanar lärare att samarbeta med 

varandra och ämnesintegrera sina lektioner så eleven kan arbeta med sin, exempelvis, faktatext om 

fotosyntes både i ämnet svenska (om det är på en svensk skola) och i ämnet naturvetenskap, för att på 

så vis ge eleverna mer tid till att skriva sin skrivuppgift. I intervjuerna som genomfördes av 

Saefurrohman och Balinas (2016) svarade lärarna att de anser att ett samarbete lärarna emellan även 

underlättar dem att förbereda en lämplig återkoppling att ge till eleverna. Den tredje identifierade 

utmaningen är när lärare anser att deras andraspråkselever inte har tillräckligt med ordförråd för att 

skriva. Lösningen som Dellicarpini (2012) lyfter fram är långvarig tystläsning där eleverna får läsa en 

självvald bok eller text. Målet med långvarig tyst läsning, förutom att det visat sig ge effekt på 

ordförrådet, är att öka läsflytet, förståelsen och elevernas attityd till läsning. Sista utmaningen som 

DelliCarpini (2012) presenterar är när lärare anser att det finns mycket i elevtexten som behöver 

korrigeras, men att de undviker att markera dem för att inte hämma elevernas skrivutveckling eftersom 

att för många markeringar har visat sig vara ineffektiv. DelliCarpinis (2012) lösning till denna utmaning 

är att endast välja ut enstaka fel/misstag som eleven gör och lämna feedback på det. Aminy och 

Karathanos (2011) anser att detta är effektiv återkoppling som gynnar både lärare och elever.  
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4.2.1. Form av återkoppling som används 

4.2.1.1. Less is more och Focused feedback 

Att tillhandahålla meningsfull feedback som ger effekt på andraspråkselevers skrivförmåga kan vara 

överväldigande, både för eleven och för läraren menar forskarna (DelliCarpini, 2012, Aminy & 

Karathanos, 2011). DelliCarpini (2012) nämner i sin studie en form av återkoppling som benämns Less 

is more. Tanken bakom formen Less is more är att lärare ska fokusera på att ge färre återkoppling än att 

ge mycket i en elevs skrivuppgift. Det innebär att i varje skrivuppgift är det tillräcklig med 3–4 olika 

typer av återkopplingar. Med få återkopplingar gör det lättare för både lärare och elever att fokusera 

på det som faktiskt ska förbättras. Anser eleven att det är för mycket som ska ändras eller förbättras i 

texten kan det istället ge en följd att eleven inte tar tag i att redigera texten, eller att återkopplingarna 

dessvärre inte följs upp av läraren. Författarna Aminy och Karathanos (2011) valde också att begränsa 

antalet återkopplingar till 3–4 stycken för varje skrivuppgift, men med beteckningen Focused Feedback 

eller Feedback on a selected limited number of errors. Skillnaden mellan Less is more och Focused Feedback är att 

läraren med Focused Feedback hittar ett mönster på de misstag eleven gör och som är återkommande i 

texten och sedan väljer att fokusera på att enbart ge återkoppling på just detta. Ett misstag som är 

återkommande kan exempelvis vara att eleven på flera ställen i sin text uppvisar felaktigheter i dennes 

användning av pluralform. Läraren väljer sedan 3–4 meningar där pluralformen är återkommande 

inkorrekt i texten och lämnar feedback på dem.  

 

4.2.1.2. Direct/Indirect Feedback och Delayed/Immediate Corrective Feedback 

Baleghizadeh och Dadashi (2011) genomförde en kvalitativ studie där lärarna tillämpade två olika 

former av återkopplingar, de benämns Direct och Indirect feedback. Distinktionen mellan Direct och Indirect 

Feedback är att i den senare formen av återkoppling förses eleven med möjligheten att bli involverad i 

återkopplingen. Det innebär att lärare visar felet i texten genom att enbart stryka under det och lämnar 

en kommentar i form av med ”-verbform-” eller ”-pluralform-”. Syftet är att främja elevers förmåga att 

självkorrigera sina fel. Direkt feedback å andra sidan lämnar initiativet till läraren som tillhandahåller 

elever det rätta svaret, direkt i elevernas skrivarbeten. Två andra återkopplingsformer som uppmanar 

elever att självkorrigera sina fel är Delayed och Immediate Correcitve Feedback (Li, Zhu & Ellis, 2016). 

Skillnaden är att de två senare återkopplingsformerna tillämpas muntligt, medan Direct och Indirect 

Feedback lämnas skriftligt. Distinktionen mellan Delayed och Immediate Corrective Feedback är att Delayed 

Corrective Feedback gavs muntlig efter att läraren hade läst igenom texten och markerat de fel eleven 

gjort, medan Immediate Corrective Feedback gavs på lektionstid under tiden eleven producerade texten.  

 

4.2.2. Tillvägagångssätt att ge återkoppling på 

Ett frekvent tillvägagångssätt att ge återkoppling på, och tillämpas i elevers skriftliga arbeten, är 

highlights, det vill säga markeringar. Författarna Baleghizadeh och Dadashi (2011) kallar sina 

markeringar för Coded Feedback. Less is more och Indirect Feedback är återkopplingsformer som ges med 

Coded Feedback. Koderna ges skriftlig av läraren i texten bredvid den mening eller ord som behöver 

korrigeras. Koderna förmedlar i sin tur vad i texten, om det exempelvis är 1) verbanvändning, 2) 

textstruktur och 3) subjektsform i behov av korrigering. Coded feedback kan också bestå av olika 

symboler. Det förutsätter dock att både lärare och elever är överens och medvetna om vad de olika 

symbolerna förmedlar för typ av korrigering. För att inte skapa missförstånd vid användning av Coded 

Feedback kan en förklaring av respektive kod eller symbol skrivas ned på till exempel ett större papper 
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som sedan sätts upp i klassrummet, som vilket både elever och lärare kan vända sig till under 

korrigering (Baleghizadeh & Dadashi, 2011, DelliCarpini, 2012). Focused feedback är också en 

återkopplingsform som anges i markeringar, men som har benämningen Instructional Feedback (Aminy 

& Karathanos, 2011). Instructional Feedback innebär att läraren ger alternativa förslag på meningar eller 

ord som eleverna kan tillämpa för att få ett korrekt skriftspråk i texten.  

 

4.3. Kvaliteter på återkoppling 
I litteraturen så utkristalliseras en relativt entydig distinktion – den mellan vad som kännetecknar låg- 

respektive hög kvalité på återkoppling. I syfte att förtydliga så har detta underavsnitt följaktligen delats 

upp utefter denna distinktion.  

 

4.3.1. Kännetecknande för låg kvalité av återkoppling som inte signifikant utvecklar 

skrivutvecklingen 

Författarna DelliCarpini (2012) och Aminy och Karathanos (2011) är överens om vilken återkoppling 

som inte kännetecknas av god kvalité. Författarna nämner att återkoppling som kännetecknas av låg 

kvalité är när markeringar görs på allt som anses vara felaktigt i en elevs text. Forskarna menar att 

effekten av alla markeringar istället blir avskräckande eller skapar osäkerhet hos eleverna och ger en 

otydlig inriktning mot vad som behövs förbättras eller förändras i texten (DelliCarpini, 2012, Aminy 

& Karathanos, 2011). Markeringar som ges i röd färg anses också vara avskräckande då de anses ha en 

psykologiskt negativ inverkan (Aminy & Karathanos, 2011). Precis som många markeringar kan 

vilseleda eleven anses beröm-återkoppling göra detsamma, det vill säga återkoppling av karaktären ”bra 

jobbat!” eller ”vilken inspirerande text du skrivit!”. DelliCarpini (2012) menar att en sådan beröm-

återkoppling kan en elev inte använda för att förbättra sitt skrivande. Studien som genomfördes av 

forskarna Baleghizadeh och Dadashi (2011) visades att Direct Feedback inte heller hade förbättrat 

elevernas skrivutveckling. Eftersom läraren i Direkt Feedback gav korrekta svar i elevens text var det 

bara för eleven att radera det felaktiga och överföra det angivna svaret i sin text, utan vidare egen 

reflektion och eget tänkande om varför.  

 

4.3.2. Kännetecknande för hög kvalité av återkoppling som främjar skrivutvecklingen 

Less is more är en form som gynnar både lärare och elever eftersom de få återkopplingar som 

markeras i texten underlättar för båda parterna att fokusera på det som faktiskt behöver korrigeras. 

Även forskarna Aminy och Karathanos (2011) belyser att begränsad feedback är ett effektivt sätt att 

hjälpa eleven att förbättra sitt skrivande utan att överväldiga denne med överdrivet många 

korrektioner. En annan anledning som ger goda resultat vid användning av återkopplingsformerna 

Less is more och Indirekt Feedback är att båda tillämpar Coded Feedback som tydliggör vad och var i 

texten som korrigeringar behöver göras (Baleghizadeh & Dadashi, 2011, DelliCarpini, 2012). 

Samtliga forskare i studien menar att om ansvaret lämnas över till eleverna så lär de sig att ta eget 

initiativ vad gäller att självständigt granska och reflektera över sina texter. Eleverna upplever som en 

följd av detta det meningsfullt med återkopplingen när de jämför sina egna textversioner med målet, 

som i sin tur leder till en upptäckt av lärande (Baleghizadeh & Dadashi, 2011, DelliCarpini, 2012, 

Aminy & Karathanos, 2011, Saefurrohman & Balinas, 2016, Li Zhu, & Ellis, 2016). Att en 
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återkoppling känns meningsfull menar Aminy och Karathanos (2011) är viktigt och belyser att elever 

även behöver få höra styrkor i sitt skrivande och detta är något som även påpekas av Saefurrohman 

och Balinas (2016). Vidare menar Aminy och Karathanos (2011) att en respons på elevers styrkor är 

nyckeln för att inspirera dem till att skriva mer och får dem att känna sig skickliga.  

Återkopplingsformen Delayed Corrective Feedback resulterade i förbättringar i elevers skrivande men i 

ett för- och eftertest var skrivutvecklingen inte lika tydlig som med den elevgrupp som fick Immediate 

Corrective Feedback (Li, Zhu & Ellis, 2016). Andra återkopplingsformer som gav signifikanta 

förbättringar är Focused Feedback, Less is more och Indirect feedback (Baleghizadeh & Dadashi, 2011, 

DelliCarpini, 2012, Aminy & Karathanos, 2011). Samtliga återkopplingsformer har sina kvaliteter och 

alla är mer eller mindre effektiva, men Aminy och Karathanos (2011) och Li, Zhu och Ellis (2016) 

menar att en återkoppling som kombinerar information om både elevers styrkor och svagheter är 

mest effektiva. Samtliga forskare menar att för att återkoppling ska ge önskad effekt är det avgörande 

att den följs upp av lärare så att eleven lär sig bemästra sitt eget skrivande. Forskarna är även överens 

om att återkoppling som kännetecknar av hög kvalité är återkoppling som är riktad mot uppgiften, 

det vill säga återkoppling som är baserad på fakta och elevens skrivförmåga, och inte mot eleven som 

person (Aminy & Karathanos, 2011, DelliCarpini, 2012, Baleghizadeh & Dadashi, 2011, 

Saefurrohman & Balinas, 2016, Li, Zhu & Ellis, 2016). 

 

5. Diskussion 
I detta avsnitt kommer metoden och resultaten att diskuteras. Därefter följer de slutsatser som kan 

dras utifrån studien och avslutningsvis presenterar jag förslag på vidare forskning utifrån det som 

framkommit i denna litteraturstudie. 

 

5.1 Metoddiskussion 
Som tidigare nämnts följer en litteraturstudie ett systematiskt tillvägagångssätt. I det inledande stadiet 

av studien skulle relevanta sökord formuleras. Några svårigheter har dykt längs vägen, bland annat när 

det gäller valet av relevanta sökord som bäst skulle behandla studiens specifika syfte och 

frågeställningar. Nyckeln för en litteraturstudie är att finna de exakta sökorden och eftersom det finns 

många definitioner av så kallade andraspråkselever vet jag inte hur precisa de valda sökorden är. Det 

är svårt att avgöra men efter att ha provat med andra sökord (som inte använts som sökord i denna 

studie) gav de valda sökorden de mest relevanta träffarna för studiens intresseområde.  

Efter att ha provat olika databaser fann jag SwePub (svenska vetenskapliga artiklar) och ERIC 

(Education Resource Information Center) som de främsta databaserna med adekvata sökfunktioner, 

samt att de innehöll träffar som de övriga databaserna inte gav. Trots att sökningarna i SwePub inte 

gav relevant material till studien vill jag ändå påvisa hur begränsad den svenska forskningen är inom 

området, men så här i efterhand ställer jag mig frågan om en avgränsning som behandlade hela 

grundskolans årskurser, 1–9, och till och med gymnasium kunde resulterat i att öka studiens reliabilitet. 

Ett sådant urval hade på samma gång minskat studiens validitet då resultatet hade riskerat att handlat 

om något annat än om återkoppling för elever i årskurs 4–6. En annan avgränsning jag kunde ha använt 

är att utgå från andraspråkselevers språknivå eller deras metakognitiva nivå, eller beroende av hur länge 

de bott i Sverige, men även dessa avgränsningar hade inneburit kompromisser med möjligheten att 
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svara på studiens syfte. Möjligtvis kunde syftet ha formulerats annorlunda och inte utgått från 

undervisning i vissa årskurser, men då hade kopplingen till min lärarutbildning blivit svagare. De som 

utgör resultatet i denna studie är samtliga från internationell forskning och resultaten är således 

anpassade efter svenska förhållanden, till exempel svenska skolsystemet, men jag anser inte att det 

påverkar studiens validitet i så stor utsträckning eftersom andraspråksinlärning i de använda studierna 

förefaller ha internationellt gemensamma drag. Det förefaller som att återkoppling används i syfte att 

föra lärandet framåt, vare sig det är i Kina, USA, Iran, England, Indonesien eller Filippinerna. 

Sammantaget menar jag att denna litteraturstudie ha god validitet eftersom samtliga forskningsstudier 

behandlar många relevanta aspekter utifrån litteraturstudiens intresseområde. Studiens reliabilitet stärks 

främst av att resultatet endast utgörs av referentgranskade vetenskapliga texter och att hänsyn tagits till 

etiska principer för forskning. Viktigt att understryka är att jag inte avser att förringa eller upphöja 

någon återkopplingsform.  

 

5.2. Resultatdiskussion 
I följande del kommer studiens två frågeställningar att diskuteras i förhållande till bakgrunden, samt 

vad som framkom i resultatet kommer att ställas mot varandra och även problematiseras 

 

5.2.1. Lärares arbete med muntlig och skriftlig återkoppling 

I resultatet av hur lärare arbetar med återkoppling framgick det att återkoppling används i syfte att 

förbättra andraspråkselevers skrivutveckling och att den var riktad mot uppgiften (Aminy & 

Karathanos, 2011, DelliCarpini, 2012, Baleghizadeh & Dadashi, 2011, Saefurrohman & Balinas, 2016, 

Li, Zhu  & Ellis, 2016). Enligt Hattie och Timberlys (2007) återkopplingsnivåer skulle en sådan 

återkoppling vara på en uppgiftsnivå, processnivå eller metakognitiv nivå. Genom att lärare förser elever med 

återkommande återkoppling enligt nivåerna ovan används den även som bedömning för lärande 

(Lundahl, 2014:84, Wiliam, 2016:140–141). Lundhal (2014) och Wiliam (2016) menar om den 

återkommande återkopplingen resulterar till att eleverna förbättrar sitt skrivande och fortsätter att 

utvecklas har bedömningsprocessen nått sitt syfte. Enligt Wiliam (2013, 2016) ska lärares användning 

av bedömningsmodellen – formativ bedömning, främja alla elevers lärande och de här redovisade 

internationella forskningen visar att återkoppling används mer eller mindre på samma sätt överallt i 

världen och i syfte att främja lärandet, och resultatet visar att återkoppling är effektivt (Aminy & 

Karathanos, 2011, DelliCarpini, 2012, Baleghizadeh & Dadashi, 2011, Saefurrohman & Balinas, 2016, 

Li, Zhu & Ellis, 2016). Trots det menar DelliCarpini (2012) att andraspråkselever emellertid behöver 

andra förutsättningar för att kunna nå lika långt i sitt lärande som förstaspråkselever och menar att 

mängden av återkoppling är det mest avgörande för deras skrivutveckling och fortsatta lärande. Det 

innebär att oavsett vilket modersmål en elev har samt vilket nytt språk eleven ska lära sig är det av 

betydelse hur lärare använder återkoppling, och att det genomförs och tillämpas på ett medvetet sätt. 

I fyra av fem studier framkommer det att lärare antingen använder skriftlig återkoppling (Aminy & 

Karathanos, 2011, DelliCarpini, 2012, Baleghizadeh & Dadashi, 2011) eller enbart muntlig 

återkoppling (Li, Zhu & Ellis, 2016). Troligtvis beror det på att samtliga forskare hade för avsikt att 

med en kvalitativ metod undersöka om deras respektive återkopplingsform/återkopplingsformer gav 

effekt på elevers lärande, med undantag av DelliCarpini (2012) som genomförde en studie med en 
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kombination av kvantitativ- och kvalitativ metod. En annan studie som kombinerar kvantitativ- och 

kvalitativ metod är studien som genomfördes av forskarna Saefurrohman och Balinas (2016). Till 

skillnad från de övriga forskarna var deras avsikt att med hjälp av enkäter och intervjuer få fram data 

om hur lärare arbetar med återkoppling och vad som vanligtvis tillämpas, samt med hjälp av 

observationer få fram data om svaren i enkäterna och intervjuerna överensstämde med hur lärarna 

arbetade med återkoppling i praktiken. Med detta resultat kan vi inte avgöra om skriftlig eller muntlig 

återkoppling förekommer mer eller mindre men jag ställer mig frågan om muntlig återkoppling ändå 

är enklare att använda än skriftlig återkoppling. Jag menar, i och med att det tar många år för 

andraspråkselever att utveckla skolrelaterade språkfärdigheter (Lindberg, 2006), och dels för att det för 

en andraspråkselev som är i sin inlärningsprocess av sitt andraspråk är möjligt att denne har svårigheter 

att förstå den skriftliga återkopplingen. Mot denna bakgrund kan man anta att muntlig, snarare än 

skriftlig, återkoppling skulle vara enklare att använda på andraspråkselever. Vidare menar jag, att en 

levande interaktion hjälper mig som lärare att till exempel kunna avläsa elevens ansiktsuttryck om 

denne förstår återkopplingen eller inte, och på så sätt kunna omformulera mig för att göra mig förstådd. 

Jag anser dock att det väsentliga är att använda återkoppling, oavsett om den är muntlig eller skriftlig, 

på en språklig nivå som är relevant för eleven så återkopplingen blir så informativ som möjligt och där 

Brookharts (2008) klarhet, specificitet och ton framgår.  

Samtliga återkopplingsformer är mer eller mindre lika varandra, både i form och tillvägagångssätt. 

Likheterna med återkopplingsformerna Less is more (DelliCarpini, 2012) och Focused Feedback (Aminy 

& Karathanos, 2011) är exempelvis att återkopplingen bör lämnas om ett begränsat antal, förslagsvis 

3–4 punkter. Det kan anses vara rimligt men här väljer jag att belysa svenska skolans likvärdighet och 

att ”[u]ndervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Skolverket, 2011:8). 

Utifrån det som framgår i läroplanen menar jag att antalet återkopplingar bör övervägas utifrån hur 

långt eleven kommit i sin skrivutveckling eller språkliga utveckling samt vilka förutsättningar i 

exempelvis tid jag som lärare kan ge eleven för att redigera sin text, för att på så sätt kunna skapa en 

likvärdig utbildning som möjligt. Less is more, Focused Feedback, Delayed och Immediate Corrective Feedback 

(DelliCarpini, 2012, Aminy & Karathanos, 2011, Li, Zhu & Ellis, 2016) har även likheter med Indirect 

Feedback (Baleghizadeh & Dadashi, 2011) eftersom återkopplingsformerna ges utifrån ett 

tillvägagångssätt som ger eleven möjlighet att bli involverad i återkopplingen och kan ta ett personligt 

ansvar för sina studier och påverka sitt eget lärande (Skolverket, 2011:15–18). En liknande 

formulering återfinns även i den indonesiska och filippinska läroplanen (Saefurrohman & Balinas, 

2016) och det anser jag är intressant. Utifrån denna information är det inte mycket som skiljer den 

svenska läroplanen och den indonesiska eller filippinska och att vi oavsett land väljer att utveckla 

elevers kunskaper utifrån samma syfte. 

 

5.2.2. Kvaliteter som kännetecknar återkoppling som främjar skrivutvecklingen hos 

andraspråkselever 

Resultatet som presenteras i samtliga forskningsstudier visar att vissa återkopplingsformer och 

tillvägagångssätt skiljer sig åt i fråga om kvaliteter. Beröm-återkoppling som formuleras enligt, ”-bra jobbat-

” eller ”-vilken inspirerande text-” som motverkar sitt eget syfte, menar DelliCarpini (2012). Jag upplever 

från min egen skolgång att beröm-återkoppling används regelbundet av lärare och att det får mig att ställa 

frågan varför. Jag antar att lärare möjligtvis ser det som en återkoppling som stödjer elevers 

självförtroende men det leder till en ytterligare fråga om det faktiskt gör det. Brookhart (2008) menar 
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således att en sådan beröm-återkoppling har brister i specificitet och är för omfattande för att eleven ska förstå 

vad i texten som var bra eller vad som var inspirerande och varför. Vidare menar Brookhart (2008) att 

en sådan återkoppling enkelt kan formuleras om och med rätt ord blir den även informativ, eller som 

Brookhart själv uttrycker ”but just right” (2008:33). Följaktligen kan beröm-återkopplingen ”-vilken 

inspirerande text-” som enligt DelliCarpini (2012) är kontraproduktiv, formuleras om med hjälp av 

Brookharts tumregel specificitetens sista led ”but just right” (2008:33) till exempelvis ”-denna introduktion 

till berättelsen om Narnia är inspirerande! Den får mig att vilja läsa mer om berättelsen-”.  Efter omformuleringen 

blir återkopplingen mer informativ för eleven. Möjligtvis är det en sådan laborerad återkoppling, det 

vill säga omformulerad, som Aminy och Karathanos (2011) anser som viktig, eftersom den är 

meningsfull och belyser elevens starka styrkor i sitt skrivande. Det får återkopplingen att kännetecknas 

ett litet slag av metakognitiv nivå (Hattie & Timberly, 2007). Det får mig dock att ställa frågan om en 

laborerad beröm-återkoppling enligt Brookharts ”but just right” (2008:33) automatiskt blir informativ. 

Enligt DelliCarpini (2012) kan inte en beröm-återkoppling vara effektiv eftersom den inte informerar om 

hur eleven ska använda återkopplingen för att förbättra sitt skrivande och hur kan lärare då försvara 

sitt arbete med att följa skolans övergripande mål och riktlinjer (Skolverket, 2011:15–18). Återkoppling 

som istället är av laborerad karaktär anser Aminy och Karathanos (2011) är meningsfull. Frågan är vad 

den stora skillnaden är mellan dessa två återkopplingar eftersom ingen egentlig information för explicit 

fram hur eller vilket/vilka tillvägagångssätt ska förbättra elevens skrivande. 

Brookhart (2008) nämner tre aspekter som anses vara viktiga för hur effektiv återkoppling bör 

konstrueras, de är klarhet, specificitet och ton. I forskningsstudierna framgick det dessvärre inte explicit 

om återkopplingen gavs på enskilda elevers språknivå och om den således var anpassad utifrån 

elevernas utvecklingsnivå. Eftersom återkopplingsformen Focused Feedback, Less is more, Indirect Feedback 

och Delayed och Immediate Corrective Feedback visade positivt resultat antas de ha konstruerats på ett 

informativt sätt, det vill säga enligt Brookhart (2008) med klarhet. I forskningsstudien som 

genomfördes av Baleghizadeh och Dadashi (2011) i Iran framgick att elevgruppen som fick Direct 

feedback inte visade några avsevärda förbättringar, varken i eftertestet eller i deras fortsatta skrivande. 

Brookhart (2008) menar att Direct Feedback är en återkopplingsform som är informationsfattig och som 

har brister vad gäller specificitet. Enligt Hattie och Timberlys (2007) återkopplingsnivå beskrivs den som 

en återkoppling på uppgiftsnivå och kännetecknas som ytlig. Frågan är om Direct Feedback kan bli 

informativ så att eleven kan skapa förståelse för varför läraren valde att ange korrekta svar direkt i texten. 

Som nämnts ovan är Baleghizadeh och Dadashi (2011) tydliga med sitt resultat om effekten av Direct 

Feedback, men frågan är om det är så enkelt att bara undvika sådant som inte ger positiv effekt. Jag 

anser att svaret är nej, och menar att elever som ännu inte kommit upp i en språknivå för att kunna 

förstå det återkopplingen vill informera om, måste få se det rätta svaret direkt i texten för att vid senare 

tillfällen kunna dra egna slutsatser om och när till exempel ordet ska och kan användas.  Jag anser dock 

inte att Direct Feedback i sin renaste form, med stöd av forskningen och tidigare erfarenheter, är effektiv, 

men att den möjligtvis kan bli informativ med inslag av Aminy och Karathanos (2011) Instructional 

Feedback. Om en elev skriver följande mening ”-igår jag gå till skolan-”, där verbet ”går” har både inkorrekt 

tempus och position i en sats, vilket inte är så överraskande för en andraspråkselev. Indirect Feedback 

med inslag av Instructional Feedback kan då exempelvis tillämpas enligt följande förslag ”-igår gick jag till 

skolan-” eller ”-igår ville jag gå till skolan-”. Båda förslagen är grammatiskt korrekta och innehåller verbet 

”går” i olika tempusformer. Eleven kan sedan förstå återkopplingen genom att sätta in den i sin egen 

text och då har undervisningen även bidragit till att ge eleven inflytande och möjlighet att ansvara för 

och påverka sitt eget lärande (Skolverket, 2011). 
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Att skriva effektivt på ett annat språk kan vara en av de mest utmanade uppgifter en andraspråkselev 

måste genomföra och lära sig att bemästra. Och som tidigare nämnts ställer skrivandet speciella 

kognitiva och språkliga krav för att elever ska kunna utveckla en god skrivförmåga under sin skolgång 

(Taube, 2009). I intervjuer och enkätundersökningar som genomfördes av DelliCarpini (2012) kunde 

forskaren identifiera utmaningar som lärare ansågs gällande att undervisa andraspråkselever. 

DelliCarpini (2012) poängterar att det alltid finns lösningar på olika utmaningar och de övriga forskarna 

belyser att lärare bör vara medvetna om hur de olika återkopplingsformerna kan användas och hur 

dem bör anpassas (Aminy & Karathanos, 2011, Baleghizadeh & Dadashi, 2011, Li, Zhu & Ellis, 2016, 

Saefurrohman & Balinas2016). Det innebär att lärare ska arbeta likvärdigt så andraspråkselever kan nå 

så långt möjligt i sin utveckling. 

 

5.3. Slutsats 
Syftet med denna litteraturstudie var att försöka besvara hur lärare arbetar med muntlig och skriftlig 

återkoppling på andraspråkselevers skriftliga arbeten samt vilka kvaliteter som kännetecknar 

återkoppling som leder till att andraspråkselever utvecklar sitt skrivande. Resultatet visade att 

forskningen är begränsad när det kommer till studiens intresseområde, vilket innebär att det finns 

potential för vidare forskning. Slutsatsen som kan dras utifrån vad som presenteras i denna 

litteraturstudie är att forskning visar att lärare använder muntlig och skriftlig återkoppling i syfte att 

föra andraspråkslevers lärande framåt och att en anpassad sådan ger goda förbättringar i deras 

skrivande. Andraspråkselever ges skriftlig återkoppling efter en avslutad eller ett första utkast av en 

skrivuppgift och andraspråkselever ges muntligt återkoppling antingen efter att lärare rättat 

skrivuppgiften eller under lektionstid när eleverna producerar texten. Ännu en slutsats som kan dras 

utifrån denna studie är eftersom det tar många år för andraspråkselever att utveckla skolrelaterade 

språkfärdigheter är de i behov av andra former gällande återkoppling jämfört med förstaspråkselever, 

till exempel i form av återkopplingens omfattning och tydlighet. För att andraspråkselever ska förstå 

och få en överblick över vad de behöver nå är det viktigt med tydliga riktlinjer – vad är målet och hur 

ska målet nås. Det förekommer att lärare använder återkoppling för att föra fram elevers svagheter och 

styrkor i syfte att stärka deras tilltro till sin egen förmåga och vilja ta ansvar att gå vidare i sitt eget 

lärande. Det kan tydliggöras genom att lärare informerar andraspråkselever om vad de gjort rätt och 

bra samt varför och vad de gjort fel, samt som vägleder och förklarar varför. 

Forskning visar att det finns olika benämningar på olika återkopplingsformer och att det finns olika 

tillvägagångssätt för hur de bör konstrueras och hur dem kan tillämpas. En slutsats jag kan dra utifrån 

detta är att det finns många olika sätt hur lärare kan konstruera effektiv återkoppling, att anpassa 

återkopplingen utifrån varje enskild elevs förutsättningar och behov. Det finns olika kvaliteter för 

återkoppling som leder till att andraspråkselever utvecklar sitt skrivande och sitt fortsatta lärande. Vissa 

återkopplingsformer har gett goda förbättringar, medan andra visat små eller inga förbättringar alls. 

Less is more, Focused Feedback, Indirect Feedback och Immediate Corrective Feedback är återkopplingsformer 

som visat sig vara framgångsrika gällande andraspråkselevers skrivutveckling. Dessa kvaliteter är att 

återkopplingen lämnas så att de uppmuntrar elever till självkorrigering, genom att till exempel ge elever 

med få återkopplingar och att de fokuserar på de mest återkommande felen/misstagen eleverna gör. 

Delayed Corrective Feedback och Direct Feedback är återkopplingsformer som inte visat sig vara lika 

effektiva. Delayed Corrective Feedback kännetecknas av att muntlig återkoppling bör lämnas direkt till 
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elever och i Direct Feedback lämnas återkopplingen utan någon vidare egen reflektion och eget tänkande, 

genom att lärare ger det rätta svaret direkt i elevers texter. Trots det anser jag att den ena 

återkopplingsformen inte behöver utesluta den andra eftersom de kan konstrueras så att den blir 

användbar och informativ. 

Jag vill avsluta med att nämna att det förekommer att lärare finner det utmanande att ge 

andraspråkselever anpassade och effektiva återkopplingar då de förmodar att de inte har tillräckliga 

språkkunskaper. Denna litteraturstudie presenterar olika lösningar till de förekommande 

utmaningarna, det är bra för blivande lärare och verksamma lärare att bekanta sig med dem. 

Litteraturstudien kan även vara till hjälp för lärare att konstruera en effektiv återkoppling som är 

anpassad till varje enskild andraspråkselev. 

 

5.4. Förslag på vidare forskning 
Under arbetet med denna litteraturstudie har en nyfikenhet väckts hos mig. Jag finner ämnesområdet 

något outforskat och för närvarande finns det få studier om detta och jag anser av den anledningen så 

finns det möjligheter till vidare forskning inom ämnet. Med hjälp av en kvalitativ forskningsmetod med 

till exempel intervjuer och observationer vore det intressant att studera hur lärare ger olika 

återkopplingar till andraspråkselever och deras tankar kring detta, till exempel vilka aspekter som de 

tar hänsyn till. I och med att återkoppling bygger på kommunikation, vare sig den är muntlig eller 

skriftlig, vore det även intressant att studera hur andraspråkselever upplever och uppfattar olika 

återkopplingar: hur vet lärare att de förstår det återkopplingen informerar om och hur gör lärare för 

att förstå det eleverna inte förstår. Utifrån det som framkommit i denna studie hade det också varit 

intressant att undersöka huruvida lärare tillämpar de olika återkopplingsformerna och hur 

andraspråkselever sedan använder dem. Kan Direct Feedback konstrueras så att den blir effektiv och hur 

anser eleverna själva att effektiv återkoppling bör ges.  
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Bilaga 1 
 

i. Resultat av sökningar i databasen avhandlingar.se. 
fullständig avgränsning 

Sökning *Sökord Antal träffar Vald litteratur 

A 1 AND 3 0 – 

B 1 AND 4 0 – 

C 1 AND 5 0 – 

D 2 AND 3 0 – 

E 2 AND 4 0 – 

F 2 AND 5 0 – 

G 1 AND 6 0 – 

H 2 AND 6 0 – 

*Sökord. 1= andraspråkselever, 2= svenska som andraspråk, 3= feedback, 4= återkoppling, 5= formativ 

bedömning, 6= elevtext.  

 

ii. Resultat av sökningar i databasen DiVa – Digitala vetenskapliga arkivet. 
fullständig avgränsning 

Sökning *Sökord Antal träffar Vald litteratur 

A 1 AND 3 0 – 

B 1 AND 4 0 – 

C 1 AND 5 0 – 

D 2 AND 3 0 – 

E 2 AND 4 0 – 

F 2 AND 5 0 – 

G 1 AND 6 0 – 

H 2 AND 6 0 – 

*Sökord. 1= andraspråkselever, 2= svenska som andraspråk, 3= feedback, 4= återkoppling, 5= formativ 

bedömning, 6= elevtext.  

 

iii. Resultat av sökningar i Högskolan Dalarnas egen databas Summon.  
fullständig avgränsning 

Sökning *Sökord Antal träffar Vald litteratur 

A 1 AND 3 1 – (fanns ej som 
”fulltext”) 

B 1 AND 3 0 –  

C 1 AND 4 0 – 

D 2 AND 3 3 – (två fanns ej som 
fulltext) 

E 2 AND 4 0 – 
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F 2 AND 5 0 – 

G 1 AND 6 0 – 

H 2 AND 6 0 – 

*Sökord. 1= andraspråkselever, 2= svenska som andraspråk, 3= feedback, 4= återkoppling, 5= formativ 

bedömning, 6= elevtext.  

En text fanns som ”fulltext” men i abstracten kom det fram att återkopplingen används i syfte att stödja 

andraspråkselevers matematiska förmågor.  


