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Feedback i
skrivundervisningen

Skolforskningsinstitutets systematiska översikter är i första hand till för förskollärare
och lärare. De riktar sig naturligtvis också till beslutsfattare som på olika sätt kan
främja goda förutsättningar för att bedriva skolans undervisning på vetenskaplig
grund. Översikterna har också en given plats i olika utbildningssammanhang, inte
minst på lärarutbildningarna.

I denna översikt har vi sammanställt forskning om feedback i skrivundervisningen. Studierna som ingår omfattar
elever i grundskolans årskurs 4–9 och i gymnasieskolan.

Feedback och skrivutveckling
Vi har valt att använda termen feedback då det är den term
som är vanligast i den internationella litteraturen och numera
är etablerad också i svenska språket. För att feedback ska kunna bidra till elevens fortsatta utveckling och lärande bör den
innehålla information om vad eleven redan kan, vad som bör
utvecklas och hur eleven ska göra för att komma vidare. Med
skrivutveckling menas positiva förändringar av en persons
skrivande. Det handlar exempelvis om att utveckla såväl ett
korrekt språk som hur olika typer av texter kan skrivas. Lärarens feedback kan potentiellt stödja alla olika tänkbara dimensioner av elevers skrivutveckling.

Vilka är de huvudsakliga resultaten?
Översikten visar att tre aspekter är centrala för skrivutvecklande feedback och rimliga att belysa.

1. När bör feedback ges för att kunna främja elevers
skrivutveckling?
Forskningen visar att elever har lättare att dra nytta av feedback som ges medan de fortfarande är inne i sin skrivprocess,
än om de redan har skrivit klart texten. Om feedback ska
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kunna komma eleverna till godo i deras utveckling som skribenter, bör skrivförlopp organiseras så att lärare kan ge feedback innan elevernas texter anses vara färdiga. Eleverna kan
då direkt pröva lärarens feedback i processen att utveckla och
bearbeta utkast.
Enligt forskningen är ett villkor för att feedback under skrivförloppet ska fungera att den aktuella skrivuppgifen är tillräckligt utmanande. För skrivande som eleverna klarar lika
bra på egen hand kan feedback bli ett irritationsmoment. För
den som behöver stöd är vägledning mer välkommen.

2. Vad bör feedback uppmärksamma för att kunna
främja elevers skrivutveckling?
Forskningen visar att eleverna ges bättre möjligheter att ta
tillvara feedback om den är mångsidig, det vill säga avser fer
dimensioner av texten än endast språklig korrekthet. Ensidigt fokus på formella brister ger inte de verktyg som eleverna behöver för att kunna utveckla sina texter. Tvärtom fnns
en risk att eleverna kan hämmas i att pröva mer avancerade
alternativ vad gäller textens innehåll och språk.
Forskningen visar också att ett villkor för att feedback ska ha
förutsättningar att fungera är att den har ett innehåll som är i
linje med momentets lärandemål. En lärare som till exempel
lagt upp ett moment för att eleverna ska bli medvetna om hur
man skriver i en viss genre, och sedan i sin feedback bara uppmärksammar stavfel, kan få eleverna att tro att momentet
egentligen går ut på att lära sig stavningsregler.

3. Hur bör feedback ges för att kunna främja elevers
skrivutveckling?
Utifrån materialet har vi kunnat dra fyra slutsatser kring
lärarfeedbackens hur-fråga:
För det första har dialogen en central betydelse för om feedbacken ska kunna bli konstruktiv. Dialogen tjänar å ena sidan
syfet att lärare och elev ska nå en gemensam förståelse för
innebörden i lärarens ändringsförslag och å andra sidan syftet att de ska nå en samsyn kring varför dessa ändringar är
viktiga. Båda dessa syfen kan kräva ytterligare förklaringar
av läraren, men även förhandling och kompromisser.
För det andra pekar forskningen på vikten av att läraren förstår och är lyhörd för elevernas olikheter. Vissa elever behöver större tydlighet än andra, och samma typ av feedback
kan fungera mycket väl för en elev samtidigt som den inte
gör det för en annan.
För det tredje fnns det dilemman som lärare och elever måste
hantera om deras feedbackdialog ska fungera. Å ena sidan uttrycker både lärare och elever hur viktigt det är att feedbacken
skapar motivation inför fortsatt skrivande, å andra sidan ligger det i skolans uppdrag att skrivandet riktas mot givna mål
och att elevers skrivprestationer mäts och bedöms. Att balansera i detta spänningsfält förefaller vara en svår konst.
För det färde visar forskningsresultaten på vikten av en god
relation mellan lärare och elev. Lärare kan vilja ge feedback
som inte bara fokuserar prestation, utan som också synliggör och berömmer eleven som person. Syfet med det senare
är att motivera och skapa lust hos eleverna.

Hur kan resultaten användas?
Översikten kan ge lärare god vägledning, och i fera fall innebära stora utmaningar. Resultaten gör det inte möjligt att förutsäga vad som kommer att ske, men de kan sägas ge stöd för att
ana möjliga skeenden. Resultaten ger kunskap om strukturer
och mönster som man kan känna igen sig i om och när liknande situationer uppstår i ett nytt sammanhang.

Vad är syfet med översikten?
Med denna systematiska översikt ges lärare möjlighet att ta till
sig forskningsbaserad kunskap som kan vara till hjälp vid användning av feedback i syfe att utveckla elevers skrivförmåga.

Vad har översikten studerat?
Frågan som vi vill besvara med översikten är:
Vad kännetecknar feedback från lärare till elever som ger
förutsättningar för eller kan bidra till att utveckla elevernas
skrivförmåga?

Vilka studier ingår?
Litteratursökningarna som gjordes i både svenska och internationella forskningsdatabaser resulterade i 10 481 studier.
Efer relevans- och kvalitetsgranskning, som gjordes av forskare inom området, återstod 22 studier. Dessa utgör underlaget till den systematiska översikten. Studierna är av olika
karaktär men de ger en förståelse för, eller förklaringar till,
vad som kännetecknar lärarfeedback som ger förutsättningar för eller kan bidra till att utveckla elevernas skrivförmåga.

Vad gör Skolforskningsinstitutet?

Projektgruppen

Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i
förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det
gör vi genom att
• sammanställa forskningsresultat, och
• bevilja forskningsmedel för praktiknära forskning.

Institutets systematiska översikter genomförs i projektform.
I projektgruppen ingår både externa forskare med särskild
ämneskompetens inom översiktens område och medarbetare vid institutet. Vetenskapliga granskare har bidragit
med värdefulla synpunkter, liksom en referensgrupp med
svensklärare.
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