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Abstract 

 

The purpose of this survey is to analyse how systematic feed-forward is described in national 

and international assessment research, and relate it to swedish teachers descripton of their use 

of systematic feed forward in their daily work to help students reach the learning-goals in oral 

presentation in Swedish 2. The methods of this survey are a combination of semi-structured 

interviews, and a literature study, and the material is interpreted with phenomenography. By 

that, this study aims to discuss similarities and differences between the teachers declared feed 

forward practices and the assessment literature. The theoretical outset is a combination of 

systematic feed forward, and constructive alignment. Thereby this study discuss the relation 

between explicit learning goals, feed forward, and the students development as speakers. 

Furthermore this analysis presents the abilities the students procure and how their progress is 

monitored. One conclusion is that the teachers express an ambition to systematize their feed-

forward methods but instead tend to focus on product-oriented knowledge.  

Nyckelord: Aktiva inlärare, konstruktiv länkning, systematisk framåtsyftande återkoppling, 

inlärningsmål, processinriktat lärande 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att analysera hur systematisk återkoppling beskrivs i internationell 

och nationell didaktisk forskning och ställa det i relation till hur tre yrkesverksamma lärare 

beskriver att de arbetar med systematisk återkoppling på elevers muntliga presentationer. 

Forskningsmetoderna är en kombination av semistrukturerade intervjuer och en litteraturstudie 

som båda tolkas fenomenografiskt. De teoretiska utgångspunkterna är systematic feed forward 

och constructive alignment. Därmed analyseras alltså skillnader och likheter mellan 

forskningslitteratur och informanternas intervjusvar för att diskutera relationen mellan 

lärandemål, angivna undervisningsmetoder och återkopplingsstrategier. Vidare inkluderar 

denna analys vilka förmågor eleverna förväntas utveckla och hur dessa förmågor följs upp. 

Analysen visar att informanterna vill fokusera mer på processinriktat lärande men att 

produktorienterade kunskaper ibland får större utrymme i undervisningen.  
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Inledning 
 

Mitt intresse för retorik bidrog till att jag valde att skriva denna uppsats om lärares utsagor om 

undervisnings- och återkopplingsmetoder på muntliga framställningar. I samband med mina 

VFU-perioder inspirerades jag av de yrkesverksamma lärarnas återkopplingsstrategier och när 

examensarbetet på lärarutbildningen stundade tyckte jag att det vore lärorikt att kombinera en 

studie om två olika intresseområden. I denna studie analyseras lärares intervjusvar där de 

beskriver hur de gör för att undervisa om och systematiskt återkoppla på elevers muntliga 

framställningar. Informanternas utsagor har därefter analyserats i förhållande till 

utbildningsvetenskaplig och ämnesdidaktisk forskningslitteratur, och detta har bidragit till att 

skapa en uppfattning om olika strategier för ett systematiskt återkopplingsarbete. Det är också 

detta som ligger till grund för studiens titel ”framåtsyftande retorikundervisning?” Således 

riktar studien in sig på att svara på vilka undervisningsstrategier och återkopplingsmetoder som 

kan bidra till en funktionell och framåtsyftande retorikundervisning. Denna studie har alltså 

bidragit till att utveckla min egen yrkesprofession samtidigt som det är en analys över lärares 

arbete för att främja elevers förmåga att utveckla och genomföra muntliga anföranden. 

Utgångspunkten för detta arbete är det engelska begreppet systematic feed forward som 

översätts till systematisk framåtsyftande återkoppling, vilket är benämningen som 

fortsättningsvis kommer användas i denna studie. Men först och främst behöver vi reda ut vad 

det begreppet egentligen innebär. Systematisk framåtsyftande återkoppling kan definieras som 

olika återkopplingsstrategier som riktas mot att synliggöra elevens lärande i förhållande till 

kunskapsmål. Dessutom ska återkopplingen vara framåtsyftande i den meningen att eleverna 

får veta vad de ska göra för att nå kunskapsmålen.  

För att överhuvudtaget kunna analysera hur lärare beskriver sin användning av systematisk 

framåtsyftande återkoppling behövdes ytterligare ett övergripande analysverktyg, vilket blev 

konstruktiv länkning. Konstruktiv länkning är en didaktisk design som syftar till att sammanföra 

lärandemål med undervisningsstrategier och uppföljning av resultat genom bedömning eller 

återkoppling.  Konstruktiv länkning utgör alltså grunden för ett systematiskt 

återkopplingsarbete och därmed analyseras hela undervisningsprocesser i denna studie, från 

introduktionen av svenskämnets kunskapsmål till återkopplingen. Studien inkluderar också 

avsnitt om den undervisningsmetodik som lärarna uppgett och behandlar således också vägen 

mot nämnda kunskapsmål. Följaktligen undersöks också hur de angivna 

undervisningsmetoderna och ämnesinnehållet bidrar till ett processinriktat lärande.   

I denna studie utreds alltså hur lärare säger att de gör för att kommunicera lärandemål när de 

inleder undervisningsmoment om muntlig framställning, hur de beskriver att de iscensätter 

undervisning om muntlig framställning och slutligen hur de beskriver att de återkopplar och 

synliggör lärande när elever jobbar med muntliga framställningar. För att sätta in lärarnas 

intervjusvar i en utbildningsvetenskaplig och en svenskämnesdidaktisk kontext har 

forskningslitteratur med inriktning mot konstruktiv länkning, systematisk framåtsyftande 

återkoppling och retorik använts. På grund av detta har forskningsresultaten delats upp i teman 

med lärarintervjuer först, vilka åtföljs av en presentation av allmändidaktisk och 

ämnesdidaktisk litteratur som är kopplad till respektive fenomen. Dessa material ställs därefter 

mot varandra i analyskapitel för att visa på variation och eventuella likheter mellan 

forskningslitteraturen och den yrkespraktik som informanterna beskrivit. Undantaget är det 

första kapitlet som istället presenterar lärarintervjuernas relation till den teoretiska 

referensramen i analyskapitlen.   
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Teoretiska begrepp som kan länkas till den teoretiska referensramen och som använts i denna 

studie innefattar systematisk planering, inlärnings- och prestationsmål, processinriktad 

återkoppling, kamratrespons, partesmodellen, deskriptiv återkoppling, m.fl. Dessa begrepp har 

alltså använts för att reda ut hur lärarna säger att eleverna strävar mot kunskapsmålen från 

introduktion, till genomförande och till sist hur elevernas prestationer följs upp. Exempelvis är 

partesmodellen en pedagogisk design som kan sammanlänkas med flera olika aspekter av 

muntliga framställningar och innefattar skrivandet av retoriska tal, analys av talsituationen, 

strukturering, mottagaranpassning, framförandemoment samt för utvärdering. Partesmodellens 

olika steg kan alltså användas för att analysera olika förmågor eleverna förväntas nå under och 

efter ett undervisningsprojekt om muntliga framställningar.  

Innan studien påbörjades upptäckte författaren att det fanns vissa skillnader mellan lärares 

yrkespraktiker och forskning om systematisk framåtsyftande återkoppling. Denna diskrepans 

kan verka märklig eftersom all undervisning enligt (Gy 2011) ska vila på vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet. Följaktligen har en av forskningsfrågorna besvarats genom att söka 

svar på dessa skillnader för att en analys skulle kunna framställas. Då lärarnas angivna 

återkopplingsmetoder är ett resultat av deras undervisningsmetoder har också 

implementeringen av olika förmågor som kopplas till elevers muntliga framställningar 

undersökts. Detta inkluderar elevers användning av kroppsspråk, manus, disposition/struktur 

och språkliga stilmedel. Förmågorna länkas också samman med de återkopplingsmetoder som 

lärarna säger att de implementerar och de som förespråkas i forskningslitteraturen. Alltså 

diskuteras både likheter och skillnader mellan intervjusvar och forskningslitteratur samtidigt 

som lärarnas arbete med att utveckla elevernas muntliga förmåga analyseras. 

För att kunna framställa en analys behövdes som tidigare nämnt två empiriska material och 

därför ställdes lärarnas utsagor mot den allmän- och ämnesdidaktiska forskningslitteraturen för 

att vad se vilka beröringspunkter som fanns mellan de båda materialen. Således bidrog detta till 

att bringa klarhet i hur stor roll didaktisk forskning om muntliga framställningar, konstruktiv 

länkning och systematisk framåtsyftande återkoppling spelar för informanterna.  

Slutligen är denna studie inte enbart av nytta för mitt eget yrkesutövande utan analysen av de 

empiriska materialen fungerar också som en instruktionsmanual för andra lärare. Samtidigt är 

forskningsresultaten ett viktigt inlägg i den utbildningsvetenskapliga debatten eftersom den 

problematiserar relationen mellan prestationsmål än inlärningsmål.  
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Syfte 
 

Syftet med detta arbete är att analysera hur systematisk framåtsyftande återkoppling beskrivs i 

internationell och nationell didaktisk forskning och ställa det i relation till hur tre 

yrkesverksamma lärare beskriver att de arbetar med systematisk framåtsyftande återkoppling 

på elevers muntliga presentationer. 

 

Frågeställningar 

 

Hur säger lärarna att de introducerar kunskapsmålen vid undervisning om muntliga 

framställningar i svenska 2? 

Vilket ämnesinnehåll säger lärarna att de arbetar med för att eleverna ska nå kunskapsmålen för 

muntliga framställningar? 

Vilka återkopplingsmetoder säger lärarna att de använder för att utveckla elevers förmågor i 

arbetet med muntliga framställningar? 

Finns några likheter och skillnader mellan informanternas utsagor och forskningslitteraturen? 

 

Definitioner och begrepp 
 

I denna studie utgör alltså begreppen systematisk framåtsyftande återkoppling och konstruktiv 

länkning den övergripande teoretiska referensramen och de används parallellt för att tolka 

empirin. Dessa övergripande teoretiska begrepp kommer dock att behandlas i teorikapitlet 

medan detta avsnitt behandlar begrepp som underlättar tolkningen och förståelsen av respektive 

fenomen. Detta inkluderar både allmändidaktiska och ämnesspecifika begrepp som är 

instrumentella för att förstå kopplingen mellan hur undervisning genomförs och hur 

återkopplingen sker.  

Några av de teoretiska referenspunkterna är inlärningsmål och prestationsmål. Lundahl (2014) 

skriver att inlärningsmål betonar själva lärprocessen och de kunskaper och färdigheter eleven 

kan dra nytta av utanför skolkontexten medan prestationsmål riktar sig mot att främja att 

eleverna når höga studieresultat. Detta betyder dock inte att undervisning inte kan genomsyras 

av både inlärningsmål och prestationsmål. I denna studie nyttjas begreppen för att undersöka 

undervisningens kännetecken, alltså huruvida inlärning eller produktorienterade kunskaper 

ligger i fokus. 

En aspekt på processorienterat lärande är återkoppling och för att den ska kunna systematiseras 

bör den enligt Hattie och Timperley (2007) vara målrelaterad. Om återkopplingen baseras på 

hur eleven förhåller sig till kunskapsmål kommer det också att vara enklare att formulera den 

deskriptivt och således bidra till att eleven vet vad hen ska göra för att komma vidare i sin 

kunskapsutveckling. Ett begrepp som illustrerar detta är om återkopplingen sker på 
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processnivå. Fortsättningsvis kommer dock detta att sammanfattas med begreppet 

processinriktad återkoppling och processinriktat lärande. Denna återkopplingspraktik syftar 

till att utveckla specifika förmågor hos eleven som hen kan ha nytta av framtiden vilket både 

inkluderar elevens fortsatta utveckling vid lösning av skoluppgifter men också i det fortsatta 

vuxen- och samhällslivet. 

I kapitlet som berör informanternas tillvägagångssätt med iscensättandet av undervisningen 

används begreppen partesmodellen och den retoriska arbetsprocessen synonymt med varandra. 

Detta är en arbetsbeskrivning för talskrivsprocessen och samtidigt ett analysverktyg i denna 

studie som är behjälplig för att undersöka vilka förmågor eleven övar. Med förmågor åsyftas 

de kunskaper eleven förväntas uppnå efter att ämnesplanens kunskapsmål omsatts i 

undervisning genom ett visst ämnesinnehåll och följs upp med olika återkopplingsstrategier. 

Som tidigare nämnt omfattar detta förmågan att med utgångspunkt i den retoriska 

arbetsprocessen kunna författa anföranden som är anpassade efter mottagare och 

kommunikationssituation. 

Formativ bedömning är ett annat begrepp som kan många olika betydelser. I denna studie har 

dock Jönssons (2013) definition tillämpats. Detta begrepp är sammankopplat med både 

konstruktiv länkning såväl som systematisk framåtsyftande återkoppling. Formativ bedömning 

är enligt Jönsson olika strategier för att synliggöra lärande genom systematisk framåtsyftande 

återkoppling och detta möjliggörs via tydligt stipulerade kunskapsmål. Följaktligen omfattar 

denna aktivitet att kontrollera var eleven befinner sig i förhållande till lärandemålet, var eleven 

är på väg samt hur eleven kan ledas vidare. I återkopplingsavsnittet används dock begreppet 

formativ återkoppling. 

I denna studie representeras också andra återkopplingsrelaterade begrepp som används av 

Lundahl (2014). De begrepp som används för att tolka uppföljningen av elevernas lärande är 

skriftlig- och muntlig återkoppling, självvärderingar, diagnostisk återkoppling och 

överblickande återkoppling. Den muntliga återkopplingen kan både klassificeras som 

framåtsyftande och knowledge on results vilket översatts till resultatinformation och framledes 

kommer gå under det epitetet.  

En självvärdering eller självvärderande aktivitet är att elever uppskattar sin egen förmåga 

utifrån några lärandemål eller kunskapskriterier som stipulerats på förhand. Eftersom denna 

studie berör olika angivna återkopplingspraktiker kommer begreppet självvärdering att 

användas för att undersöka lärarens önskemål om att eleven ska reflektera över det egna 

lärandet. En forskargrupp som lanserat ett begrepp som angränsar till självvärderingar är De 

grez, Valcke och Berings (2010) vilket är student response system (SRS). Deras modell 

innefattade också ett moment med kamratbedömning. Givetvis kan självvärderingar användas 

fristående från kamratbedömningar. Eftersom kamratbedömningar baseras på studiekamraters 

prestationer i förhållande till kunskapsmål eller kunskapskriterier utgör detta ytterligare en 

återkopplingsmetod.  
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Disposition 
 

Efter detta avsnitt presenteras studiens bakgrundsavsnitt vilket innehåller en beskrivning av den 

svenska gymnasieskolekontexten. I efterföljande kapitel behandlas den forskningslitteratur som 

ligger till grund för denna studie vilket är en blandning av litteratur om konstruktiv länkning, 

ämnesdidaktisk forskning och artiklar om systematisk framåtsyftande återkoppling. Detta 

åtföljs av metodavsnittet som innehåller en genomgång av de olika forskningsmetoderna. 

Datainsamlingsmetoderna består av semistrukturerade intervjuer samt en litteraturgenomgång 

som tolkas med fenomenografi. Metodavsnittet åtföljs av en redogörelse av studiens teoretiska 

referensram som inkluderar konstruktiv länkning och systematisk framåtsyftande återkoppling. 

Eftersom konstruktiv länkning är en förutsättning för systematisk återkoppling presenteras den 

teorin först och därefter avhandlas studiens forskningsresultat.  

Undersökningens resultat presenteras i samma ordning som frågeställningarna med undantag 

av den fjärde och sista frågeställningen som besvaras löpande. Den första frågeställningen rör 

hur lärarna säger att de gör för att introducera momentets kunskapsmål vilket är det inledande 

steget i konstruktiv länkning. Denna frågeställning besvaras alltså genom att undersöka hur 

lärarna säger att undervisningsämnet presenteras för eleverna vilket i sin tur är en förutsättning 

för lärarnas fortsatta arbete med iscensättande av undervisning och återkoppling. Detta segment 

av intervjusvar relateras därför till allmändidaktisk forskning om konstruktiv länkning. Nästa 

forskningsfråga besvaras med utgångspunkt i det andra steget i konstruktiv länkning. Detta 

omfattar att analysera lärarnas intervjusvar om hur de införlivar ett relevant ämnesinnehåll och 

vilka förmågor i retorik detta kan länkas till. Därav har forskningslitteraturen i detta segment 

ämnesdidaktisk koppling och handlar om den retoriska arbetsprocessen, talmanus och språkliga 

stilmedel. Svaret på den tredje forskningsfrågan innefattar också en kombination av lärarnas 

intervjusvar och forskningslitteraturen. Därefter analyseras intervjusvaren om lärarnas 

återkopplingsmetoder i relation till forskning om systematisk framåtsyftande återkoppling. Den 

fjärde frågeställningen berör de likheter och skillnader som finns mellan intervjusvaren och 

forskningslitteraturen i de tre förstnämnda forskningsfrågorna. Efter forskningsresultaten 

redovisats problematiseras forskningsmetoderna i metoddiskussionen. Anledningarna till 

eventuella diskrepanser eller överensstämmelser mellan forskningslitteratur och intervjusvar 

resoneras slutligen i resultatsammanfattningen. Dessförinnan har variationerna mellan 

intervjusvaren och forskningslitteraturen redovisats i respektive analyskapitel. 
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Bakgrund 
 

Skolan har de senaste 30 åren övergått från att vara normstyrd till att vara mål- och resultatstyrd. 

Innan skolan var mål- och resultatstyrd värderades elevresultat i förhållande till andra elever. 

Mål- och resultatstyrning innebär å andra sidan att elevresultat värderas i förhållande till några 

på förhand angivna kunskapskriterier, enligt Samuelsson, Nordgren och Odenstad (2012). I och 

med detta har kravet på dokumentation av elevers lärande ökat. Vidare är detta fastslaget i 

skollagen: Enligt SFS (2010:800) lärare skyldiga att föra dokumentation över elevernas 

kunskapsutveckling. Förutom denna allmänna genomgång av skolans mål- och resultatstyrning 

följer härmed olika tematiska avsnitt om dess inverkan på lärares arbete med dokumentation i 

allmänhet, de förmågor elever förväntas utveckla vid muntliga presentationer samt hur dessa 

förmågor kan följas upp med systematisk framåtsyftande återkoppling. 

Meningen med mål- och resultatstyrning var att inte bedöma elever i relation till andra elever 

och istället utvärdera deras kunskaper individuellt. Innan skolan blev mål- och resultatstyrd 

fanns inga konkreta direktiv för undervisningens innehåll. Syftet med mindre inflytande var att 

skolan skulle decentraliseras och att kursplanernas kunskapsmål skulle tolkas på kommunal 

nivå. Resultatet av detta var enligt Samuelsson, Nordgren och Odenstad (2012) att nya lokala 

uppföljnings- och utvärderingssystem integrerades i den kommunala skolverksamheten. 

Förutom att mål- och resultatstyrningen medför att kraven på dokumentation ökar, ingår det i 

skolans uppdrag att ge varje elev möjligheten att få skapa sin egen identitet enligt (Gy 2011). 

Elevernas identitetsskapande är nära sammanflätat med utvecklingen av deras språkliga 

förmåga vilket inkluderar färdigheter i både tal och skrift. Följaktligen fyller svenskämnet enligt 

Skolverket en viktig funktion för elevernas personliga utveckling samtidigt som den utgör en 

stöttepelare i deras språkliga utveckling, och härledes bidrar retorikundervisningen till att forma 

ungdomar till dugliga samhällsmedborgare. Talkonsten har alltså en fast förankring i en 

fungerande demokrati eftersom den är ett medel för att förmedla och omförhandla ståndpunkter 

samt åsikter.  

Talkonsten är inte bara viktig för kollektivet och demokratin. Hellspong (2008) framhåller att 

retoriska färdigheter är bärande för hur individen förhåller sig till omvärlden. Trots att eleverna 

i den svenska skolan primärt övar olika muntliga anföranden inför en grupp bidrar sådana 

moment till att andra förmågor och färdigheter också utvecklas. Detta innefattar allt mellan att 

övertyga andra till att förhandla och att lösa problem. Att utveckla en god kommunikativ 

förmåga är således viktigt för att kunna delta i samhällslivet. Följaktligen innefattar kunskaper 

i retorik både situationsspecifika förmågor som förmågan att tala inför en grupp såväl som att 

samarbeta i vardags- och arbetslivet. Samarbetesaspekten kan också vidgas till 

problemlösnings- och organisatorisk förmåga. Rutten och Soetaert (2012) för ett liknande 

resonemang eftersom de anger att retoriken både är universell och arkitektonisk. Det vill säga, 

att retoriken är grunden i förhandlingssituationer, för att övertyga andra och arkitektonisk 

eftersom den används för att effektivisera och organisera kommunikation. Retoriken är på 

retoriken ett redskap för att lösa triviala problem, målkonflikter och förhandlingar i vardagen. 
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För att kunna följa upp de ovanstående färdigheterna som elever förväntas utveckla inom ramen 

för svenskämnet behövs lämpliga mätinstrument. Jönsson (2013) skriver att dokumentationen 

är en av mål- och resultatstyrningens kontrollverktyg eller katalysatorer, vilka underlättar 

uppföljningen av elevers prestationer i förhållande till kunskapsmålen. Förutom att vara ett 

redskap vid betygssättning kan dokumentationen också användas vid återkopplingssituationer 

och för att bedöma eleverna formativt. Jönsson framhåller att formativ bedömning också brukar 

kallas bedömning för lärande i och med att elevernas läge i förhållande till målen bedöms under 

en undervisningscykel. Formativ bedömning innefattar följaktligen hur lärare ständigt planerar, 

genomför och omvärderar sin undervisning.  

Black och Wiliam (1998) trycker också på en annan aspekt på dokumentationen, nämligen att 

den är ett formativt verktyg för att synliggöra elevernas kunskapsutveckling. Därför är 

grundförutsättningen för dokumentationen alltjämt tydligt stipulerade kunskapsmål eftersom 

det skapar klara förväntningar på hur eleven ligger till. Tydliga förväntningar är med andra ord 

ett didaktiskt styrmedel eftersom det indikerar vad eleverna ska lära sig, samtidigt som de får 

möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande och komma vidare i sin kunskapsutveckling. 

Dessutom anger Lundahl (2014) att denna typ av löpande bedömningar inte bara finns till för 

att mäta kunskaper utan samtidigt är ett sätt att synliggöra lärande.  

Utgångspunkten för dessa dokumentationskrav i retoriken är alltjämt ämnesplanernas 

kunskapsmål vilka också utgör ett viktigt steg i elevernas utveckling mot demokratiska 

medborgare. I ämnesplanen finns det primärt två kunskapsmål som berör muntlig framställning. 

Dessa formuleringar står under rubriken ”ämnets syfte” och klargör vilka färdigheter och 

förmågor eleverna ska utveckla under svenskkursernas gång. På grund av detta har dessa båda 

två kunskapsmål varit utgångspunkten för informanternas undervisning och är därför grunden 

till denna studie, de presenteras nedan: 

Kunskapsmål 1: ”Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i 

kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och 

diskussioner.” Skolverket (2011, s. 160)  

Kunskapsmål 3: ”Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och 

metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till 

syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.” Skolverket (2011, s. 161) 

För att skolans viktiga samhällsuppdrag ska kunna uppfyllas ställer Skolverket således särskilda 

krav på att undervisningen ska behandla färdigheter i retorik. I kursplanens centrala 

ämnesinnehåll för svenska 2 står det att undervisningen ska behandla följande: ”Muntlig 

framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Användning av 

presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning” (Skolverket, 2011). 

Följaktligen finns tydliga direktiv för undervisningens innehåll och därmed också vad 

elevpresentationerna bör innehålla. 

Att presentationerna ska genomföras inför grupp och i grupp är en viktig distinktion som 

behöver klargöras. Skolverket hänvisar alltså till de olika examinationsformer som kan 

tillämpas inom ramen för undervisning om muntlig framställning. På grund av detta kan 
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gruppkonstellationerna varieras, och ibland bedöms eleverna i mindre grupper och ibland i 

helklass.  

Med utgångspunkt i dessa lärandemål förväntas alltså lärare dokumentera och följa upp 

elevernas kunskapsutveckling. Dweck, Walton och Cohen (2014) anger dock att 

kunskapsutvecklingen beror på om eleverna har inlärningsmål eller prestationsmål. Elever som 

exempelvis har inlärningsmål kommer att få bättre kunskapsutveckling eftersom de förutsätter 

en strävan att inhämta mer kunskaper medan prestationsinriktade elever tenderar att fokusera 

på att inte misslyckas. Samtidigt kan resultatfokusering leda till att framåtsyftande arbete och 

elevernas uppfyllande av inlärningsmål förmedlade i form av kommentarer hamna i skymundan 

för prestationsmål som betyg. En viktig aspekt på den problematiken är att elever måste få 

möjlighet att reflektera över hur inlärningsmål förhåller sig till prestationsmålen. Det vill säga 

att eleverna ska förstå vilka och hur de ska uppnå kunskapsmål för att uppnå en specifik 

kunskapsnivå.  

Muntliga anföranden är en examinationsform som genomförs och bedöms någorlunda direkt. 

Eftersom själva framförandet inte är handfast som en skriftlig text står lärare inför en utmaning 

när de ska gå återkoppling. Återkopplingen behöver naturligtvis inte vara sammankopplad med 

en bedömningssituation, men oavsett det kan lärares dokumentation utgöra ett nödvändigt 

verktyg i återkopplingen. Ett exempel på detta är återkoppling som integrerats i själva 

lärprocessen vars syfte är att eleverna ska få lägesrapporter och vidare vägledning i 

undervisningscykeln. Tillvägagångssätten för att återkoppla, dokumentera och skapa underlag 

varierar dock med undervisningsmetoderna.  

En av strategierna för att återkoppla på elevernas muntliga anföranden är att framförandena 

filmas. Eftersom elevernas förståelse för den egna utvecklingen som talare vilar på lärarens 

förmåga att kommunicera nämnda kunskapskriterier. Ett sätt att klargöra elevers förhållande 

till kunskapsmålen är enligt Murphy och Barry (2016) att det är enklare att klargöra 

elevframförandenas styrkor och utvecklingsområden om de filmas. På det sättet skulle eleverna 

få ta del av lärarens dokumentation och därigenom ledas vidare mot nya kunskaper. Vidare är 

lärandet en interaktiv process och därför kan olika former av kamratbedömningar stärka elevers 

framföranden enligt Valcke, Berings och Roozen (2009). De anger att kamratbedömningar och 

självvärderingar leder till nya insikter om det egna framförandet. Denna metareflektion innebär 

att eleven utvecklar sin förmåga att tala inför grupp. De som genomför kamratbedömningen 

genomgår också en reflektion på grund av att de verkligen behöver sätta sig in i studiekamratens 

framförande, vilket stärker det kollektiva lärandet.  
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Tidigare forskning  

 

I kommande kapitel redogörs för den forskningslitteratur som legat till grund för denna studie. 

Materialet är en blandning av litteratur som berör konstruktiv länkning, formativ bedömning, 

systematisk framåtsyftande återkoppling på muntliga presentationer och till sist retorik. Under 

det första temat redovisas tidigare forskning kring konstruktiv länkning och därefter följer en 

genomgång av den forskningslitteratur som undersöker hur systematisk framåtsyftande 

återkoppling kan appliceras på undervisningsprojekt om muntliga presentationer. Det sista 

temat i detta kapitel berör retorik och hur forskningslitteraturen behandlar också de förmågor 

lärare förväntas utveckla när elever jobbar med muntlig framställning. 

 

Konstruktiv länkning 
 

Hattie (2014) skriver om olika sätt att synliggöra lärande. En grundpelare i det arbetet är att 

klargöra undervisningens mål. Den processen inleds alltså med att stipulera målen och följs 

därefter upp med olika återkopplingsstrategier. Syftet med återkopplingen är att visa hur eleven 

förhåller sig till lärandemålen eftersom det bidrar till att skapa tydliga förväntningar på 

eleverna. Dessutom framhåller Hattie vikten av att eleven har lärandemål och inte 

prestationsmål eftersom den senare kan bidra till att eleverna fokuserar på att inte misslyckas. 

Todd och Mcilroy (2014) skriver om olika perspektiv på formativ bedömning eller bedömning 

för lärande. Huvudtesen i studien är att lärarens arbete ska övergå från att ge diagnostiska 

kommentarer på elevernas prestationer till att kommentera deras arbete fortlöpande för att 

utveckla deras förmågor. Författarna framhåller att lägesbeskrivningar egentligen bara talar om 

var eleven befinner sig i förhållande till kunskapsmålen och att syftet med återkoppling är att 

ge ytterligare vägledning. Följaktligen belyser Todd och Mcilroy att det finns ett nära samband 

mellan planering, tydliga lärandemål och ett systematiskt återkopplingsarbete vilket är ett 

uttryck för konstruktiv länkning.  

När Jönsson (2013) skriver om formativ bedömning uttrycker han en aspekt på konstruktiv 

länkning eftersom fortlöpande bedömningar bygger på att elevernas genomförande hänger 

samman med lärandemålen. Rent konkret innebär konstruktiv länkning om att lärare ska 

synliggöra lärande och att det ska finnas en tydlig koppling mellan undervisningens mål, 

instruktioner och dess iscensättande vilket skapar förutsättningar för ett systematiskt 

återkopplingsarbete. Författaren presenterar olika strategier för att understödja hela 

lärprocessen före det att eleverna får instruktioner för ett nytt moment, när eleverna får 

instruktion för momentet och till sist efter det att de fått instruktionen. Det första steget handlar 

om att eleven ska få möjlighet att reflektera över ämnet och skapa en relation till det, exempelvis 

genom att stapla upp tankar, idéer och allmänna föreställningar om ämnet. Andra steget finns 

till för att understödja elevernas förståelse av själva instruktionen och vilka tekniker som kan 

användas för att kontrollera detta. Därmed presenteras olika strategier för respektive stadium i 

den formativa processen med också hur lärande blir överskådligt för läraren och för eleven. 
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Vidare skriver Jönsson (2013) att formativ bedömning bygger på att tydliggöra målet med 

undervisningen för att kunna fastställa var eleven befinner sig i lärprocessen. Med utgångspunkt 

i detta kan eleverna vägledas för att uppnå lärandemålen. Huvudsyftet är alltså att skapa en 

tydlig koppling mellan mål, genomförd undervisning och till sist bedömning eller återkoppling. 

En annan aspekt på konstruktiv länkning är enligt Lundahl (2014) systematisk planering. 

Lundahl framhåller att systematisk planering av undervisning vilar på stringens mellan 

kunskapsmål, vägen till kunskapsmålet och bedömningen/återkopplingen. Följaktligen är 

systematisk planering och konstruktiv länkning nära sammanflätade med varandra. Den 

systematiska planeringen säkrar också att återkoppling integreras i lärprocessen vilket är en 

förutsättning för att eleverna ska ta ansvar för det egna lärandet. För att detta ska infrias behöver 

eleverna bli medvetna om det egna lärandet och ta ansvar för sin lärprocess.  

Buregård Eklund (2012) skriver om olika sätt att bedriva formativt arbete i klassrummet. 

Analysverktygen för studien är således ”feed up” vilka mål läraren har med undervisningen, 

”feed back” hur läraren säkerställer elevernas progression samt hur läraren leder eleverna 

vidare nämligen ”feed forward”. I artikeln har ett generellt perspektiv anlagts om några 

lärares arbete med att implementera lärande bedömning i samhällskunskapsundervisning. De 

framhåller att framåtsyftande återkoppling är en del av en transformationscykel i tre steg som 

bygger på välplanerade undervisningsmoment med tydliga mål, ändamålsenligt ämnesstoff 

och återkoppling. 

   

Systematisk framåtsyftande återkoppling på muntliga presentationer 

 

I detta avsnitt presenteras forskningslitteratur som behandlar olika återkopplingsmetoder på 

muntliga presentationer. Dessa studier fixerar olika sätt att belysa styrkor och 

utvecklingsområden med elevers muntliga presentationer. Detta inkluderar allt mellan att få 

elever att reflektera över lärandet genom självvärderande aktiviteter, att bevittna sina egna 

presentationer för att utvecklas i framförandemomentet samt att utveckla presentationens 

struktur. 

Murphy och Barry (2016) framhäver i sin artikel att framåtsyftande återkoppling måste 

specificeras och relateras direkt till elevens presentationer. Ett sätt att kommunicera 

utvecklingsområden med elevernas framföranden är att filma presentationerna och basera 

återkopplingen på detta. Författarna belyser att filmade presentationer är behjälpliga när 

eleverna ska reflektera över sina egna framföranden. Av studien framgick att eleverna ansåg att 

filmen understödde deras lärprocess vilket medförde att lärarens återkoppling blev 

framåtsyftande. Följaktligen ansåg eleverna att de fick möjlighet att ta kontroll över den egna 

lärprocessen och dessutom upplevde eleverna en högre delaktighet eftersom denna metod också 

innefattade en självvärderande aktivitet. 

De grez, Valcke and Berings (2010) studie behandlar självvärderande aktiviteter ur ett annat 

perspektiv än Murphy och Barry. Författarnas återkopplingsmodell med självvärdering kallas 

student response system (SRS) och användes för att utveckla ingenjörsstudenters förmåga att 
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genomföra muntliga presentationer. Detta anordnades genom att studenter efter att de haft sin 

muntliga presentation skulle göra en självvärdering, och efter denna självreflektion var det 

studiekamraternas tur att bedöma presentationen. Studien visade bland annat att studenterna 

ansåg att studiekamraternas kommentarer var en viktig länk i deras utveckling. Således var detta 

en effektiv metod för att kombinera kamratbedömning med en självvärderande aktivitet. 

Författarna framhöll dock att en mer omfattande studie krävts för att se hur SRS ledde eleverna 

mot högre måluppfyllelse.  

De grez, Valcke, Roozen (2009) använder sig av socialkognitivistisk teori i sin undersökning. 

Inom denna teoribildning är det centralt att studera beteenden och hur dessa kan inövas och 

omsättas i praktiken och därmed behandlar artikeln hur olika förmågor i muntlig framställning 

övas. För att stimulera förståelsen för olika presentationstekniker behövs återkoppling. 

Författarna anger att återkoppling både kan vara extern och intern. Men genom extern 

återkoppling får eleven eller studenten en inkörsport till självreflektion. Ett exempel på att 

främja självreflektioner kan vara att filma eller spela in ljudet av studenternas presentationer 

för att de ska utveckla förmågan att genomföra muntliga presentationer. Denna metod 

indikerade en tydlig trend i presentationernas kvalitet mellan det första och andra tillfället. 

Kvaliteterna på elevernas presentationer mättes med hjälp av en differential med nio kategorier. 

Eleverna bedömdes på inledning, ögonkontakt, kroppspråk, presentationens struktur, slutsatser, 

engagemang, åhörarkontakt och röstläge.   

 

Retorik 

 

I det sista avsnittet av detta kapitel behandlas ämnesdidaktisk forskning om retorik. Detta 

material, som i min studie utgör empiri, utgör även en grund för hur de förmågor elever 

förväntas utveckla i samband med retorikundervisning betraktas i ett forskningsperspektiv. 

Detta innefattar förståelse för att strukturera muntliga framställningar, använda olika språkliga 

stilmedel till att verka i samhällslivet och förstå olika former av politiska eller kommersiella 

budskap.  

Andrew Barron (2008) skriver i sin artikel ”Speaking for Democracy” att kunskaper i retorik är 

instrumentellt för att kunna sammanställa muntliga framföranden samtidigt som det är 

essentiellt i vardagssituationer och vid problemlösning. Likt författarna i det föregående 

avsnittet anger Barron att elever som får återkoppling på muntliga anföranden kring 

framförandemoment, språkbehandling och källhantering motiveras att ta ansvar för det egna 

lärandet. En annan aspekt på detta var också att eleverna utvecklade sin 

problemlösningsförmåga eftersom de övade olika argumentationstekniker och tränades att 

ompröva sin ståndpunkt genom att lyssna på andras åsikter. Således anlägger Barron ett 

perspektiv som både berör framåtsyftande återkoppling men också retoriken som ett 

färdighetsämne. Exempelvis att kunskaper i retorik bidrar till att forma människan som social 

varelse. 

En annan författare som betonar att färdigheter i retorik bidrar till en bättre 

problemlösningsförmåga är Hellspong (2008). Han skriver att problemlösningsförmåga och 



12 
 

konsten att övertyga är nära sammanflätade med varandra. Därmed är retoriken även nyttigt i 

vardagen eftersom det är en förutsättning för att bygga relationer. Retoriken är således ett 

demokratiskt och medborgerligt verktyg, dels för att förstå omvärlden men även för att skapa 

ett förhållningssätt till omvärlden. Hellspong understryker alltså att retoriken inte bara är 

essentiell i vardagen men också i yrkeslivet och i samhällslivet. 

Likt Hellspong och Barron diskuterar Rutten och Soetaert (2012) alternativa infallsvinklar på 

retorik. Deras perspektiv vilar på hur begreppet retorik och innebörden av detsamma har 

förändrats över tid. Förutom dess roll i politiken och för att övertyga, har retoriken även en plats 

i vardagen. Det är ett kommunikativt verktyg samtidigt som det är viktigt för hur vi sorterar 

våra tankar och förhåller oss till omvärlden. Med hjälp av retoriska färdigheter minskar 

kommunikationsgapet mellan avsändare och mottagare vilket är överförbart på flertalet 

situationer. Samtidigt som elever utvecklar kunskaper om hur retoriska tal disponeras och 

framförs syftar den också till att stärka elevens fortsatta deltagande i samhällslivet. Detta skiljer 

sig från tidigare etablerade sanningar om att retoriska färdigheter användes som olika anfalls- 

och försvarstekniker mot meningsmotståndare. Rutten och Soetaert belyser alltså samma 

aspekter som föregående författare, nämligen att retoriken är en grundförutsättning för att bygga 

relationer och effektivisera kommunikation. 

För att kunna effektivisera kommunikation, anpassa den till situation och anförandetyp och göra 

den ändamålsenlig kan olika retoriska figurer och stilmedel användas enligt Lagerholm (2008). 

I sin bok ”Stilistik” anger han att användning av språkliga stilmedel bidrar till att stärka talarens 

trovärdighet och kan vidga perspektiven med ett anförande. Språkliga stilmedel utgörs bland 

annat av olika sorters bildspråk, upprepningar, jämförelser och vändningar. De kan användas 

för att skapa dramatik i presentationer genom humoristiska effekter såväl som att betona olika 

budskap via olika repetitiva ord, fraser eller meningar.   

 

Mitt bidrag till forskningsområdet 

 

I denna studie redovisas dels en litteraturstudie av forskning om systematisk återkoppling på 

muntliga framställningar, dels är det en studie av vad några svensklärare säger att de gör för att 

eleverna ska nå kunskapsmålen för muntlig framställning. Följaktligen analyseras 

lärarnas/informanternas utsagor om sin egen yrkespraktik i relation till forskningslitteraturen. 

Detta består i att hitta samstämmighet eller diskrepans mellan hur lärarna säger att de arbetar 

systematiskt med framåtsyftande återkoppling och de återkopplingsmetoder som anges i 

forskningslitteraturen. Variationen inom respektive material redovisas dock löpande i de 

analyskapitel som avslutar respektive avsnitt. Trots att de olika uppfattningar som lärarna 

uttrycker om retorikundervisning och återkoppling redovisas i analyserna resoneras 

anledningarna till skillnaderna i resultatsammanfattningen. 

Till skillnad från Buregård Eklund så undersöks lärares arbete med att följa upp specifika 

förmågor i samband med elevers muntliga framställningar i detta arbete. Buregård Eklund 

avhandlar återkoppling på en mer allmän nivå, närmare bestämt hur den bedrivs inom ramen 

för samhällskunskapsämnet. Dessutom har denna studie två perspektiv, dels vad svensklärare 
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säger om systematisk återkoppling och dels vad forskningslitteratur säger om systematisk 

återkoppling. I denna studie undersöks således potentiella anledningar till att dessa lärare gör 

ett visst ämnesurval och urval vad gäller undervisningsmetoder. I resultatdelen ligger fokus på 

att få svar på hur de angivna undervisningsmetoderna är ett uttryck för att eleverna ska förvärva 

olika förmågor, färdigheter och kunskaper inom ramen för de muntliga framställningarna. I 

återkopplingsavsnitten undersöks hur detta följs upp samtidigt som eventuella skillnader och 

likheter mellan lärarnas intervjusvar och forskningslitteraturen återges. Anledningarna till dessa 

skillnader kommer därefter att behandlas i slutdiskussionen.  

Denna studie bedrivs med andra ord för att se huruvida forskningslitteratur om konstruktiv 

länkning, systematisk framåtsyftande återkoppling och retorik tränger in i klassrummen. Andra 

aspekter som framgår av slutdiskussionen är vilka organisatoriska aspekter som påverkar 

svenskundervisning, samt vilka återkopplingsmetoder som kan knytas samman med ett visst 

ämnesinnehåll och en viss uppsättning förmågor som språkbehandling, disposition, 

kroppsspråk etc. Härmed är det inte syftet att idealisera vare sig lärarnas eller eventuella 

metoder som lyfts fram i forskning. Snarare handlar det om att analysera 

undervisningssammanhanget och problematisera lärarnas handlande. Genom att problematisera 

vad svensklärare säger att de gör för att elever ska uppnå kunskapsmålen för muntlig 

framställning ges en inblick i lärarnas formativa arbete och samtidigt är detta arbete ett inlägg 

i diskursen om hur lärande på vetenskaplig grund möter lärares yrkeserfarenhet. 

Fokus ligger alltjämt vid variationen men också likheter problematiseras inom ramen för 

lärarnas angivna yrkesutövning och forskningslitteraturen för att söka svar på anledningen till 

deras urval, det vill säga att dels analysera undervisning och återkoppling och dels få inblick i 

huruvida forskningstrender påverkar den svenska gymnasieskolan.   
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Metod 
 

I detta avsnitt avhandlas de forskningsmetoder som legat till grund för studien. 

Forskningsmetoderna är en kombination av kvalitativa intervjuer och en litteraturstudie som 

tolkas fenomenografiskt. Enligt Backman (2008) används kvalitativa forskningsmetoder för att 

undersöka subjektiva uppfattningar och skeenden. Eftersom meningen med kvalitativa metoder 

är att söka efter individers upplevelser, tankar, åsikter och idéer och inte generaliserbara data 

valdes kvalitativ metod framför kvantitativ metod. Rent konkret beror detta på att denna studie 

behandlar lärares angivna undervisnings- och återkopplingsmetoder. Dessutom framhåller 

Alvesson (2008) att den kvalitativa metoden placerar forskaren i världen hen undersöker vilket 

gör att forskaren kommer närmre fenomenet. Därmed är den ena datainsamlingsmetoden 

kvalitativ intervju, och den andra delen är en litteraturgenomgång av forskningslitteratur om 

konstruktiv länkning, ämnesdidaktisk forskning och forskning om systematisk framåtsyftande 

återkoppling.  

Genom att undersöka hur tre yrkesverksamma svensklärare säger att de använder systematisk 

framåtsyftande återkoppling och ställa det relation till forskningslitteratur ges en inblick i hur 

erfarenhetsbaserad undervisning möter allmändidaktisk samt ämnesdidaktisk forskning. Att 

undersöka hur olika arbetsmetoder för framåtsyftande återkoppling överensstämmer och skiljer 

sig från allmän- och ämnesdidaktisk forskning kan vara behjälplig i formandet av en 

yrkesidentitet. Således genomförs denna studie för att författaren ska utveckla sina 

yrkeskunskaper och förmåga att ge elever systematisk framåtsyftande återkoppling. Men 

framförallt exemplifierar denna studie olika sätt att systematisera framåtsyftande återkoppling 

på elevers muntliga framställningar. Forskningsresultaten presenterar alltså olika förslag på 

handlande, och eventuella fallgropar i formandet av en framåtsyftande retorikundervisning. 

Detta inkluderar både komplexiteten i läraryrket såväl som relationen mellan en funktionell 

undervisning som baseras på forskningsresultat. 

 

  

Kvalitativ, semistrukturerad intervju 
 

Kvalitativa intervjuer baseras enligt Trost (2005) på intervjufrågor som ger informanten 

möjlighet att svara utförligt. Syftet med kvalitativ intervju är således att erhålla detalj- och 

nyansrika svar och därför valdes semistrukturerade intervjuer framför strukturerade eller 

ostrukturerade intervjuer. Vid tillämpande av denna metod används en intervjuguide vilken är 

en översikt av de frågor som ställs till informanterna.  

För att få svar på lärarnas utsagor om deras arbetsmetoder har intervjuerna utformats med 

informantens perspektiv i fokus. En annan författare som förordar att intervjufrågor ska 

formuleras med fokus på informanternas svar, attityder och upplevelser är Patton (2002). Med 

andra ord bör intervjuaren försöka undvika att ställa stängda frågor som ger förutbestämda svar. 

Patton (2002) skriver också att informanten inte har möjlighet att påverka intervjuns riktning 
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om frågorna är slutna och om intervjuaren inte använder en flexibel intervjuteknik. Således är 

det inte meningen att intervjuaren ska kontrollera informanternas svar, utan ta del av deras 

uppfattningar och erfarenheter. Härmed finns en av fördelarna med att använda kvalitativa 

intervjuer vilket är att informanterna kan ge mer detaljerade svar än vid användande av 

strukturerade intervjuer eller enkäter, då syftet är att fånga generella mönster. Eftersom det är 

lärarnas idéer, tankar och attityder till olika typer av undervisning och systematisk 

framåtsyftande återkoppling som undersöks lämpar sig kvalitativ metod och semistrukturerade 

intervjuer.  

Intervjuobjekten i denna studie är tre yrkesverksamma lärare som undervisar i eller har 

undervisat i kursen svenska 2 på gymnasiet. Frågeställningarna har behandlat deras 

undervisningsmetoder om muntlig framställning, hur de introducerar undervisningens mål samt 

hur de säger att de använder systematisk framåtsyftande återkoppling för att eleverna ska 

utvecklas mot kunskapsmålen. Eftersom undervisningen är ett resultat av kursplanens centrala 

ämnesinnehåll har lärarna också intervjuats angående momentens planering/disposition och 

genomförande. Detta har legat till grund för analyser av deras arbete med att utveckla olika 

färdigheter och förmågor hos eleven. Samtidigt indikerar detta vilka förutsättningar lärarna 

skapar för att återkoppla framåtsyftande och systematiskt. De tre lärarna undervisar i huvudsak 

på studieförberedande program, varav en av lärarna har en klass på ett yrkesförberedande 

program i individuellt val. Trots att informanternas elever arbetar med olika typer av muntliga 

framställningar utgår de från gemensamma kunskapsmål och därför analyseras deras utsagor 

om arbetssätt utifrån samma teoretiska ramverk. 

 

Litteraturgenomgång 

 

Bell och Walters anger i sin bok ”Introduktion till forskningsmetodik” (2016) att en 

litteraturgenomgång eller litteraturstudie innebär tolkning och analys av litteratur som hör 

samman med ett visst tema. En viktig del av litteraturstudien är också att plocka ut relevanta 

tolkningsbegrepp ur materialet. Dessa nyckelords syfte är att sammanfatta olika empiriska 

observationer samtidigt som begreppen blir viktiga för den kritiska granskningen av 

litteraturen. Vidare ska litteraturgenomgången vara genomgripande men presenteras 

komprimerat. Bell och Walters (2016) framhåller alltså att det inte ska vara en redogörelse för 

all litteratur som bearbetats utan är en presentation av den forskning som är relevant för studien.   

I denna studie genomförs den kritiska granskningen/problematiseringen av 

litteraturgenomgången i studiens avslutande skede nämligen i resultatdiskussionen. Dock 

avhandlas likheter och skillnader mellan de båda empiriska materialen, det vill säga intervjusvar 

och forskningslitteratur i resultatavsnittet medan den kritiska granskningen kommer i 

slutdiskussionen. Denna kritiska granskning inkluderar en presentation av eventuella 

anledningar till att forskningslitteratur och intervjusvar skiljer sig åt. En annan aspekt som 

diskuteras är på vilket sätt forskning om systematisk framåtsyftande återkoppling tränger in i 

klassrummen. 
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Underlaget för litteraturstudien är en blandning av vetenskapliga artiklar som finns publicerade 

i olika databaser samt tryckt litteratur i form av olika bearbetningar. Trots att den tryckta 

litteraturen är bearbetningar så fyller den en funktion som tidigare forskning eftersom de 

böckerna innehåller många relevanta teoretiska begrepp för denna studie och dessutom är 

litteraturen skriven i samma utbildningskontext som informanterna verkar i. Den 

ämnesspecifika forskningslitteraturen representeras i högre grad av olika handböcker än 

forskningsartiklar medan materialet som rör de teoretiska begreppen konstruktiv länkning och 

systematisk framåtsyftande återkoppling är publicerade i olika databaser. 

 

Tolkning av materialet 

 

För att tolka de kvalitativa intervjuerna har en fenomenografisk ansats tillämpats. Enligt Marton 

och Booth (2000) utgår denna forskningsmetod från att skildra variationen mellan olika 

erfarenheter vilket kan införlivas genom att till exempel indela olika intervjusvar i 

beskrivningskategorier. Det fenomen som i detta fall undersökts är lärares utsagor om hur de 

beskriver att de arbetar med konstruktiv länkning och systematisk framåtsyftande återkoppling 

i sin retorikundervisning. Meningen med en fenomenografisk ansats är enligt Dahlgren och 

Johansson (2009) att hitta variationerna snarare än likheterna i människors uppfattningar av 

verkligheten. Följaktligen återspeglar olikheterna i lärarnas intervjusvar deras planering av och 

genomförande av undervisning samt deras tillämpningar av systematisk framåtsyftande 

återkoppling.  

Dahlgren och Johansson (2009) skriver alltså att en fenomenografisk ansats utgår från att 

beskriva olika uppfattningar av ett fenomen. Ett steg i en sådan forskningsansats är att 

sammanställa materialet i olika beskrivningskategorier. Författarna anger att 

beskrivningskategoriernas huvudsyfte är att sammanställa uppfattningar eller attityder till ett 

fenomen eller en företeelse. Dessutom ska de beskriva och åtskilja kategorier med liknande 

mening. Beskrivningskategorier kan exempelvis uppstå ur analys av intervjutranskriptioner. 

När detta genomförts kan relationen mellan olika beskrivningskategorier enligt Marton och 

Booth (2000) analyseras i ett utfallsrum. 

I denna studie utgår intervjuernas frågeställningar från dess teoretiska referensram. Först och 

främst ställdes intervjufrågor som kunde kopplas till introduktion av kunskapsmål och 

genomförande av undervisning om muntlig framställning, vilket kan sammankopplas med 

konstruktiv länkning. Detta åtföljdes av intervjufrågor som hör samman med systematisk 

framåtsyftande återkoppling för att undersöka lärarnas angivna återkopplingsmetoder på 

muntliga anföranden. Därmed tog tre beskrivningskategorier form. Första kategorin är 

undervisningens introduktion, vilket är en produkt av dess planering och förberedelse, den 

andra beskrivningskategorin är själva genomförandet och den tredje beskrivningskategorin är 

återkopplingsstrategierna.  

I denna uppsats presenteras utfallsrummen efter att avsnitten med lärarintervjuer kompletterats 

med det andra empiriska materialet nämligen forskningslitteraturen. Därefter relateras 

intervjusvaren och forskningslitteraturen till varandra i utfallsrummen. Där analyseras 
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eventuella beröringspunkter mellan de båda materialen vilket inkluderar variationen men också 

eventuella likheter mellan introduktion av kunskapsmål, iscensättande av undervisning och till 

sist återkoppling. Mer specifikt analyseras också de båda empiriska materialen utifrån vilka 

förmågor som de olika undervisnings- och återkopplingsmetoderna främjar. Dessutom ställs 

forskningslitteraturen mot intervjusvaren för att se hur utsagorna om arbetet i klassrummen 

överensstämmer med allmän- och ämnesdidaktisk forskning samtidigt som det också visar 

skillnader mellan de empiriska materialen.  Relationen mellan de olika 

beskrivningskategorierna presenteras alltså i utfallsrummet. Följaktligen består utfallsrummet 

av analyser av lärarnas angivna undervisningsmetoder och didaktisk forskning. Vidare 

diskuteras också anledningar till eventuella diskrepanser mellan intervjusvaren och den 

didaktiska forskningen i slutdiskussionen. 

I och med att utsagor om systematisk framåtsyftande återkoppling undersöks har intervjuerna 

dels formats utifrån lärarnas utsagor om arbetet med att presentera kunskapsmålen men också 

de undervisnings- och återkopplingsmetoder de angett. Således har olika mönster åskådliggjorts 

genom kodning av de olika intervjutranskriptionerna. Detta rör då överenstämmelser mellan de 

olika lärarnas intervjusvar som gäller både undervisningsmetoder och framåtsyftande 

återkoppling.  

 

Genomförande, material, urval och etik 
 

I detta avsnitt kommer materialinsamlingen att avhandlas. Den första datainsamlingsmetoden 

är som tidigare nämnts kvalitativ intervju och den andra metoden är en litteraturstudie, medan 

tolkningsverktyget är fenomenografisk metod. Därefter presenteras hur bearbetningen av 

intervjusvaren och forskningslitteraturen har genomförts. Utformningen av 

litteraturgenomgången åtföljs i sin tur av ett urvalsavsnitt och till sist av ett etikavsnitt. 

Etikavsnittet behandlar de etiska grundprinciper som ett forskningsprojekt enligt 

Vetenskapsrådet bör omfattas av. Dessa forskningsetiska principer kräver bland annat att 

informanterna har vetskap om vad det är för forskningsprojekt de medverkar i, och att de 

uttrycker samtycke. Vad gäller denna studie handlar det också om själva utformningen av och 

genomförandet av intervjuerna samt lagring av forskningsmaterial efter publicering. Därmed 

presenteras implementeringen av vetenskapsrådets forskningsetiska grundprinciper vid 

datainsamlingen i detta avsnitt.   

Forskningsprocessen inleddes med att tre olika svensklärare personligen förfrågades om de 

kunde ställa upp på en intervju angående deras arbete med muntliga framställningar i kursen 

svenska 2 på gymnasiet. I enighet med informationskravet fick lärarna vetskap om att studien 

avsåg hur de uppgav att de undervisade och arbetade formativt med muntliga framställningar i 

svenska 2. Följaktligen fick inte lärarna veta alla detaljer som omgärdade projektet, och på det 

sättet hindrades eventuella mätfel genom att de inte fick möjlighet att formulera intervjusvar i 

förväg. Dessutom informerades lärarna om att deras intervjusvar skulle avidentifieras och de 

utlovades anonymitet i undersökningen samt att de kunde avsluta sin medverkan när som helst. 

I samråd med informanterna bokades passande intervjutillfällen när de hade gott om tid för att 

minska stressfaktorn. Vidare fick informanterna välja lokal för intervjuerna för att det skulle 
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känna att de var i en trygg miljö. Samtidigt hade intervjuerna en informell karaktär då de var 

semistrukturerade.  

Meningen med att använda en informell, semistrukturerad intervjumetod var att underlätta 

kommunikationssituationen och bjuda in till ett samtal där informantens perspektiv hamnar i 

fokus. Intervjuerna tog ca 30—40 minuter att genomföra och de första frågeställningarna var 

mer övergripande. Initialt ombads lärarna att berätta om sin yrkeserfarenhet och hur de brukade 

göra för att introducera undervisningsämnet i det här fallet muntliga anföranden i svenska 2. 

Därefter fick de frågor om deras sätt att implementera olika övningsuppgifter som de bedömde 

nödvändiga för att eleverna skulle kunna nå kunskapsmålen, vilket åtföljdes av frågor om deras 

återkopplingstekniker. Följaktligen utformades intervjuerna i enighet med de tre 

beskrivningskategorierna. Samtliga intervjuer krävde också vissa kompletteringar med 

intervjufrågor angående lärarnas återkopplingsmetoder. Det gällde då främst att de skulle 

precisera vissa av sina resonemang kring värdering av elevprestationer, ordval vid återkoppling 

etc.  

De delar som rörde undervisning och återkopplingsmetoder var de delar som transkriberades 

medan delar som inte var relevanta för studien utelämnades. Intervjusvaren transkriberades 

genom att nedtecknas i ett Microsoft Word-dokument, ord för ord. Vidare separerades 

informantens och intervjuarens svar från varandra med blanka rader samtidigt som de 

markerades med (I) för informant och (R) för respondent. För att intervjuerna skulle kunna 

åtskiljas från varandra kompletterades varje transkription med datum och informanternas ålder. 

När intervjuerna avlyssnades och transkriberades lades fokus primärt på de utsagor som var 

viktigast för studien. Efter att intervjuerna transkriberats synades mönster och gemensamma 

drag vilket sedermera renderade i en tematisering efter det att svaren analyserats med 

fenomenografisk metod. 

Efter att intervjusvaren transkriberats påbörjades tolkningen av materialet. Enligt Dalen (2008) 

innebär detta att intervjusvar tematiseras i olika beskrivningskategorier. Samtidigt ska också 

tolkningsprocessen vara flexibel vilket innebär att olika underkategorier kan framgå under 

tolkningsprocessen. Tematiseringen utmynnade i tre beskrivningskategorier som sedan infogats 

i underkategorier. Dessa underkategorier är kopplade till undervisningsmomentets 

introduktion, iscensättande/genomförande och återkoppling.  

Inför datainsamlingen formulerades ingen hypotes och därför har empirin omstrukturerats 

under arbetets gång. Detta uteslöt dock inte att ställa upp två relevanta teorier för 

undersökningen. Eftersom arbetet skulle handla om lärares utsagor om systematisk 

framåtsyftande återkoppling på muntliga presentationer valdes dels konstruktiv länkning och 

systematisk framåtsyftande återkoppling. Den huvudsakliga anledningen till detta är att all 

återkoppling beror av undervisningens mål och planering, och därför är det essentiellt att 

sammankoppla denna teori med de undervisnings- och återkopplingsmetoder lärarna uppgivit 

med didaktisk forskning. 

Efter att intervjuerna genomförts, transkriberats och tolkats inleddes en litteraturstudie. Först 

och främst påbörjades inläsning av olika artiklar och böcker om konstruktiv länkning. Eftersom 

den andra teoretiska utgångspunkten är systematisk framåtsyftande återkoppling fortsatte 

inläsningen av litteratur och vetenskapliga artiklar om olika återkopplingsmetoder. Detta 

kompletterades sedermera med ämnesdidaktisk forskningslitteratur. Syftet med denna 
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litteraturgenomgång är att den ska ge ett mer gediget underlag för tolkningarna av lärarnas 

intervjusvar. Intervjusvaren kan därmed relateras till litteraturgenomgången och indikerar på så 

sätt var forskning och lärares undervisning möts respektive skiljer sig åt. Detta bidrar till ett 

analysunderlag som gör att olika undervisningsmetoder kan kopplas samman med olika 

färdigheter hos eleven. Dessutom ger det också svar på tänkbara anledningar till diskrepans 

eller samstämmighet mellan intervjusvaren och den didaktiska forskningen.  

För att hitta nämnd forskningslitteratur användes sökord som ”feed-forward on oral 

presentations”, ”rhetoric”, ”feed-forward” och ”constructive alignment”. Dessutom användes 

svenska motsvarigheter. De databaser som användes var Scopus, Web of Science, ERIC, 

Nationalencyklopedin och Google Scholar. Efter att sökningen var klar påbörjades 

bearbetningen av litteraturen som sedan inordnades enlighet med en fenomenografisk modell.  

Litteratur som inkluderades i studien skulle alltså handla om allmändidaktiska fenomen som 

konstruktiv länkning eller systematisk framåtsyftande återkoppling. Nästa kriterium som skulle 

uppfyllas var att litteraturen skulle vara ämnesdidaktiskt förankrad, exempelvis litteratur om 

retorikundervisning och respons-återkopplingsmetoder på muntliga framställningar. Vidare 

skulle forskningslitteraturen vara skriven på svenska eller engelska och vara en vetenskaplig 

publikation eller vara en elektronisk eller tryckt allmän- eller ämnesdidaktisk handbok.  

Avsnitt i litteraturen som handlade om bedömning exkluderades i denna studie. Trots att 

återkoppling är en form av löpande bedömning uteslöts innehåll och litteratur som handlar om 

arbete med summativ bedömning, baserad på kunskapskriterier. Eftersom denna studie primärt 

fokuserar processorienterat arbete i förhållande till lärande-/kunskapsmål bedömdes detta mest 

relevant. Forskningslitteraturen skulle som äldst vara publicerad 1998 eftersom 

forskningsresultat är en färskvara. 

Forskningsfrågorna har sedermera besvarats i tur och ordning, med undantag för den fjärde 

frågeställningen som besvaras i alla teman/beskrivningskategorier. Med andra ord är det en 

frågeställning som besvaras inom ramen för de tre andra frågeställningarna. Den första 

frågeställningen rör undervisningsämnet och kunskapsmålens introduktion. Det vill säga i det 

avsnittet besvaras lärarnas intervjusvar kring arbetet med att skapa konstruktiv länkning och 

därigenom vilka förutsättningarna är för att återkoppla systematiskt på elevernas förmågor. 

Därefter behandlas lärarnas angivna undervisningsmetoder i relation till ämnesdidaktisk 

forskning. Forskningslitteraturen och intervjusvaren analyseras därefter i relation till de 

förmågor och färdigheter eleverna förväntas utveckla. Med andra ord är detta en 

sammanfattning av beröringspunkter mellan forskningslitteratur och intervjusvar. Detta åtföljs 

av ett liknande upplägg i uppsatsens återkopplingsavsnitt som framförallt behandlar hur lärarna 

följer upp elevernas kunskaper, färdigheter och förmågor. Vid denna analys är det dessutom 

ofrånkomligt att avhandla variationerna mellan de olika lärarnas utsagor och vilken inverkan 

det har på elevernas utveckling som talare.  

I slutdiskussionen presenteras potentiella anledningar till variationerna och de eventuella 

likheterna mellan forskningslitteraturen och lärarnas angivna undervisnings- och 

återkopplingsformer. Följaktligen placeras de tre lärarna i ett större didaktiskt sammanhang 

eftersom detta indikerar hur aktuell didaktisk forskning påverkar deras dagliga arbete med 
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undervisning och återkoppling. Vidare diskuteras de förmågor elever förväntas uppnå i arbetet 

med muntliga framställningar, exempelvis genom att beskriva retorikundervisningens inverkan 

på deras personliga utveckling och som samhällsmedborgare. 

Det huvudsakliga materialet för denna undersökning kommer således från intervjuer med 

svensklärare i svenska 2 för gymnasieskolan. Det andra materialet är alltså didaktisk 

forskningslitteratur. De tre intervjuade lärarnas intervjusvar ska snarare ses som ett exempel på 

hur olika lärare arbetar för att elever ska nå kunskapsmålen för muntlig framställning och när 

intervjusvaren ställs mot forskningslitteraturen fungerar den som en indikator på hur didaktisk 

forskning eller evidensbaserat lärande influerar verksamma lärares undervisnings- och 

återkopplingspraktiker. Samstämmighet och eventuell diskrepans mellan intervjusvar och 

forskningslitteratur säger också något om hur organisatoriska och professionella ramar påverkar 

genomförande av undervisning.  

Trots att denna studie söker svar på eventuella skillnader mellan utsagor och forskningslitteratur 

har informanterna ungefär lika lång och dessutom liknande undervisningserfarenhet eftersom 

de alla har mellan 10 - 15 års yrkeserfarenhet och jobbar på studieförberedande program. En 

annan gemensam nämnare är att de har undervisat eller för närvarande undervisar i kursen 

svenska 2 på gymnasiet. Följaktligen kan deras yrkeserfarenhet återspegla de 

undervisningsmässiga förhållanden de anger. Eftersom deras didaktiska resonemang kommer 

att diskuteras och problematiseras i relation till nationell och internationell forskning om 

konstruktiv länkning och systematisk framåtsyftande återkoppling kommer variationerna i och 

mellan de undervisnings- och återkopplingsmetoder som de angett inte att värderas utan att 

analyseras. Således ger intervjuerna inblick i de tre lärarnas profession och deras 

ämnesdidaktiska planering av undervisning från mål till återkoppling.  

Den huvudsakliga anledningen till att dessa lärare valdes är att de har lång yrkeserfarenhet och 

att deras utsagor och undervisningserfarenhet är relevant att analysera i förhållande till allmän- 

och ämnesdidaktisk forskning. Dessutom är deras tankar och reflektioner angående olika 

återkopplingsmetoder relevanta för min egen professionsutveckling. Att problematisera och 

diskutera lärarnas intervjusvar om undervisning och återkopplingstekniker utgör således 

uppslag för min egen planering och genomförande av undervisning. 

Litteraturgenomgången baseras på aktuell nationell och internationell didaktisk forskning. 

Materialet utgår dels från ämnesdidaktisk litteratur men också litteratur som handlar om 

planering/organisering av undervisning och systematisk framåtsyftande återkoppling. 

Litteraturen har dels hittats på bibliotek och i olika databaser. Forskningslitteraturen har flera 

beröringspunkter med informanternas utsagor för att en analys av likheter och skillnader skulle 

kunna framställas.    

Genom att relatera lärarnas intervjusvar till internationell och svensk didaktisk forskning har 

en analys framställts. Svaren analyseras utifrån hur lärarna anger att de undervisar om 

muntliga framställningar, hur de arbetar med att konkretisera kunskapskriterier och hur de 

följer upp det arbetet i form av återkoppling. Trots att detta inte är en triangulering relateras 

lärarnas intervjusvar till ett omfattande forskningsmaterial vilket ger en bilateral styrka.  
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Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns fyra huvudkrav för forskning, nämligen 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Rent konkret 

ska dessa krav uppfyllas för att trygga säkerhet och öppenhet gentemot uppgiftslämnare. I 

enlighet med informationskravet ska uppgiftslämnare informeras om deras roll i 

forskningsprojektet, dess syfte samt att deras medverkan är frivillig och kan avbrytas när som 

helst. På grund av detta har samtliga informanters samtycke till deltagande inhämtats innan 

avrapporteringen påbörjades.  

När information inhämtas genom kvalitativa intervjuer kräver det att uppgiftslämnarna får 

förhandsinformation innan datainsamlingen påbörjas. I detta fall informerades intervjuobjekten 

kortfattat om forskningsämnet innan avrapporteringen. De fick en beskrivning av 

forskningsämnet, utan att hela undersökningens innehåll avslöjades vilket i sig är en 

balansgång. Detta beror på att informanterna ska få vetskap om anledningen till deltagandet 

utan att intervjusvaren snedvrids på grund av att intervjuobjekten exempelvis gör egna 

efterforskningar inför intervjuerna. 

Vetenskapsrådet (2002) understryker vikten av att uppgiftslämnarnas anonymiseras och att de 

avrapporteras på ett sådant sätt att de inte kan identifieras av utomstående. Vidare ska inte 

medverkande informanters uppgifter distribueras till en annan part, varken i kommersiella som 

icke-vetenskapliga syften eller till sociala myndigheter. På grund av detta avrapporterades 

informanterna konfidentiellt utifrån ett inspelat material som inte har förts vidare. De mer 

personliga frågor som transkriberades angick lärarnas yrkeserfarenhet men i övrigt ställdes 

enbart undervisningsmässiga frågor. Inspelningarna av intervjuerna nedtecknades därefter i 

avidentifierade intervjutranskriberingar.  

Med nyttjandekravet framhåller Vetenskapsrådet att forskningsmaterial inte får distribueras 

vidare till tredje part eller användas i kommersiella eller i icke-vetenskapliga syften. 

Intervjuobjekten informerades därför om att deras utsagor endast skulle användas till denna 

studie. För att forskningsmaterialet inte skulle komma bort sparades det ner på författarens dator 

och för att minska risken för spridning raderas intervjutranskriberingar och inspelningar.  

Då denna studie inte presenterar känslig information om intervjudeltagare utan analyserar den 

yrkesutövning som de anger i samband med retorikundervisning bedömdes det att deras insyn 

inte behövde vara alltför omfattande, vilket också har sin förklaring i att detta kan förvränga 

forskningsresultaten. Vidare har intervjudeltagarna uttryckt en vilja att ta del av 

forskningsresultaten och läsa arbetet. 

Trost (1997) skriver att det finns andra etiska implikationer med att använda kvalitativa 

intervjuer som forskningsmetod än de regler som tillämpas inför materialinsamlingen. Detta 

innebär att den forskningsetiska processen ska vara ständigt närvarande från materialinsamling, 

till presentation och tolkning av data. Trost framhåller bland annat att intervjuerna kan leda in 

på etiskt känsliga områden. I denna studie har detta införlivats genom att den fenomenografiska 

tolkningen inte använts för att värdera och fokusera svagheter i lärarnas angivna ageranden. 

Således analyseras deras undervisningsmetoder, ämnesurval och hur detta påverkar olika 

former av systematisk framåtsyftande återkoppling utan att framhålla eventuella brister.  
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Teori 
 

De teorier som använts i detta examensarbete är konstruktiv länkning och systematisk 

framåtsyftande återkoppling. Med konstruktiv länkning åsyftas det samband som ska finnas 

mellan undervisningens mål, genomförande och bedömning/återkoppling. Framåtsyftande 

återkoppling ska främja elevens utveckling och därmed är det ett redskap för att leda eleverna 

vidare och för att de ska utvecklas i enlighet med kunskapsmålen. Originalbegreppen är som 

tidigare nämnt constructive alignment och systematic feed-forward. Dessa har emellertid bytts 

ut mot svenska motsvarigheter, och därav används namnen konstruktiv länkning och 

systematisk framåtsyftande återkoppling. 

Sambandet mellan konstruktiv länkning och systematisk framåtsyftande återkoppling är alltså 

att den förstnämnda handlar om de förutsättningar för återkoppling som lärare skapar genom 

sin planering och sitt genomförande av undervisning. Vidare är den andra teoretiska 

utgångspunkten olika typer av responstekniker som används för att eleverna ska nå målen. 

 

Konstruktiv länkning 

 

Enligt Biggs (2003) är konstruktiv länkning en typ av pedagogisk design som optimerar lärande. 

Med detta avses att lärare måste klargöra vilka kunskaper som elever ska förvärva under 

arbetsgången för en kurs eller ett undervisningsmoment. Konstruktiv länkning består av fyra 

steg: först och främst att förtydliga förväntningar (lärandeobjekt). I det andra steget ingår att 

hitta lämpliga undervisningsstrategier för att uppnå nämnt lärandeobjekt. Därefter så bedöms 

elevernas kunskaper i förhållande till förväntade resultat (kunskapsnivåer) som till sist slutligen 

översätts i ett betyg. Detta handlar således om att lärare innan påbörjat undervisningsprojekt 

ska klargöra lärandemål, tillvägagångssätt, olika kunskapsnivåer för att detta ska kunna 

omsättas och motiveras i en bedömning.  

Syftet med konstruktiv länkning är att skapa förutsättningar för att utveckla olika förmågor och 

färdigheter. Exempelvis framhåller Biggs (2003) att universitetsstudenter förväntas vara redo 

för yrkeslivet inom komplexa discipliner som exempelvis psykologi eller medicin och därför 

måste de kunna tillämpa sina förvärvade kunskaper. I likhet med detta ska undervisningsmålen 

och dess genomförande i den svenska gymnasieskolan enligt (Gy 2011) bidra till att utbilda 

dugliga samhällsmedborgare. Följaktligen genomsyrar konstruktiv länkning den gymnasiala 

utbildningen i allmänhet, och inte enbart enskilda undervisningsmoment. Därmed är Biggs 

(2003) resonemang även överförbara på ett gymnasialt utbildningssammanhang.  

Konstruktiv länkning är alltså ett verktyg för att elever ska ges möjlighet att ta ansvar för sitt 

eget lärande. Boud och Falchikov (2007) kopplar samman begreppen aktiva inlärare och 

passiva inlärare med konstruktiv länkning. De skriver att elever ofta förväntas vara passiva 

inlärare men att det egentligen borde vara tvärtom. Elever blir ofta depåer för information utan 

att de lär sig att använda kunskaperna. Boud och Falchikov benämner detta som kritisk 

pedagogik, vilket vilar på en idé om dialog mellan elever och lärare men framförallt att elever 
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får inflytande över undervisningen. Med inflytande över undervisningen åsyftar författarna att 

eleverna genom tydligt stipulerade lärandemål ska ta ansvar för sitt eget lärande. Författarna 

framhåller vidare att bedömning med andra ord har stor påverkan på elevers 

kunskapsinhämtning och denna ska också vara en väl integrerad del i undervisningen. Detta 

gäller både bedömning för lärande och själva betygssättningen. 

Jönsson (2013) skriver att konstruktiv länkning innebär att det måste finnas en tydlig koppling 

mellan den planerade undervisningen, den genomförda undervisningen och bedömningen av 

elevernas prestationer. Ett liknande perspektiv anläggs av Lundahl (2014) och skriver att 

planering av undervisning, dess genomförande och dess ständiga omformatering samt dess 

utvärdering och uppföljning bör vara väl integrerade i varandra. Med andra ord måste det finnas 

en grundtanke och idé med undervisningen, både vad gäller introduktion av lärandemål och 

genomförande av undervisning. 

Genom att ställa krav på undervisningen så ställer läraren också krav på eleverna och 

omformerar densamma vid behov. Grundförutsättningen för att lärare ska kunna ge elever 

återkoppling i allmänhet och framåtsyftande återkoppling i synnerhet är att undervisningen ska 

vila på förformulerade kunskapsmål enligt Lundahl (2014). Huvudsyftet med detta är att läraren 

ska kunna bedöma hur elevproduktionerna förhåller sig till kunskapsmålen. Därför är ett viktigt 

led i det arbetet att konkretisera kursplanernas övergripande formuleringar. Dessa 

förtydliganden presenteras i regel i pedagogiska planeringar som dels beskriver vad eleverna 

ska kunna och dels hur de ska förvärva nya kunskaper.  

Att ge elever inflytande över undervisningen handlar om att de ska förstå lärandeobjekten men 

även att de ska få utrymme att göra kunskapen till sin egen. För att stödja detta krävs dialog 

mellan lärare och elever vilket måste bygga på reflektion, utforskande och inkludering. För att 

eleverna ska ta ansvar för det egna lärandet kan läraren låta eleverna bedöma sina egna 

prestationer men också arbeta med kamratbedömningar. Därmed kommer konstruktiv länkning 

att användas för att undersöka hur tre svensklärare beskriver att de iscensätter undervisning för 

att elever ska nå kunskapsmålen för muntlig framställning i svenska 2.  Eftersom återkopplingen 

på elevernas prestationer ska vara kriteriebaserad och utgå från ämnesplanens kunskapsmål är 

konstruktiv länkning en lämplig teori. Denna teori har med andra ord använts för att analysera 

lärarnas angivna introduktion av undervisningsämnet, de undervisningsmässiga 

tillvägagångssätten och därigenom vilka förutsättningar de ger sig själva att återkoppla på ett 

ändamålsenligt sätt.  

 

Systematisk framåtsyftande återkoppling 

 

Hattie bedrev i femton år forskning om vilka undervisningstekniker som bidrar till att 

elevprestationer förbättras. Enligt Hattie (2014) är den minsta gemensamma nämnaren för höjda 

elevprestationer när lärande synliggörs genom att elever blir sina egna lärare. För att detta ska 

kunna genomföras och för att eleverna ska ta ansvar krävs att de vet i vilken riktning de är på 

väg. Ett sätt för att eleven ska få veta var hen ligger i förhållande till kunskapsmålen är genom 

systematisk återkoppling och som tidigare nämnt kan återkoppling både utgöras av 
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nulägesbeskrivningar men också innehålla strategier som leder eleven vidare. Sådan 

återkoppling blir då både systematisk och framåtsyftande. 

Hattie (2014) betonar att återkoppling på elevers prestationer handlar om att synliggöra lärande. 

Genom att göra lärande överskådligt för eleverna kommer de också ha möjlighet att ta ansvar 

för sin kunskapsutveckling. För att detta ska bli genomförbart måste rimliga krav och 

förväntningar ställas på eleverna och ett led i den processen är att bearbeta kunskapsmål. 

Bearbetning av kunskapsmål ligger till grund för hur väl eleverna kan relatera till de 

förväntningar som ställs. Vidare är detta nära sammanflätat med hur lärare kontinuerligt 

kontrollerar kunskapsutvecklingen och utmanar eleven att nå nya kunskaper. Långsiktig 

systematisk planering och uppföljning är således en nyckel till goda elevprestationer. 

Hattie och Timperley (2007) skriver att elever ska få möjlighet att reflektera över sitt lärande 

genom att få återkoppling. Rent konkret innebär detta att sätta upp lärandemål för 

undervisningen och därefter systematiskt ge elever återkoppling under lärandeprocessen. 

Återkoppling bidrar till att minska gapet mellan inlärarens förståelse och kunskaper samt den 

kunskap/förståelse som eleverna förväntas uppnå efter avslutat moment. Författarna anger att 

lärare genom tre frågeställningar åskådliggör var elever befinner sig, var eleven ska, var eleven 

är på väg och med utgångspunkt i detta kan läraren leda eleven vidare.  

Hattie och Timperley hänvisar också till Black och Wiliam (1998) som framhåller att elever 

som engagerar sig i det egna lärandet har större chans att nå kursmålen. Först och främst måste 

eleven ha tydliga krav för att veta var hen är på väg. För att få vetskap om lärandet och hur 

eleven förhåller sig till målen ska läraren ge eleven återkoppling. Med andra ord handlar det 

om att läraren måste kunna ställa specifika krav på varje elev med utgångspunkt i var hen 

befinner sig i förhållande till målen. Nästa frågeställning som ska besvaras är var eleven ska 

härnäst. Detta handlar således inte bara om att göra ett utlåtande om elevens prestation utan 

snarare att hitta lämpliga strategier för att leda eleven vidare och utveckla dennes kunskaper, 

vilket också kan kallas systematisk framåtsyftande återkoppling.  

Ett led i konstruktiv länkning är olika typer av återkopplingsmodeller. Enligt Lundahl (2014) 

kan återkoppling antingen vara överblickande, diagnostisk eller formativ. Med formativ 

återkoppling eller formativ bedömning avses både nulägesbeskrivningar för var eleven befinner 

sig i förhållande till kunskapsmålen men också hur hen ska komma vidare.  

Jönsson (2013) skriver att självvärderingar kan användas för att eleven ska reflektera över sina 

prestationer i förhållande till kunskapsmålen. Följaktligen kan självvärderingar också användas 

för att slussa elever vidare genom återkoppling. De grez, Balcke and Berings (2010) skriver hur 

student response system (SRS) kan användas för att understödja lärprocessen. Deras modell för 

självvärdering utgick från att inlärare först genomförde en presentation, varpå deras 

studiekamrater bedömde framförandet och därefter bedömde talaren sitt eget anförande. 

Följaktligen är syftet med detta är att främja lärande genom reflektion. 

Enligt Todd och Mcilroy (2014) måste återkoppling också ges med viss frekvens för att den ska 

vara ändamålsenlig. Följaktligen är denna essentiell både för att klargöra vilka mål som elever 

når och vilka mål de inte nått. Därför tilldelas eleverna instruktioner för hur de behöver förändra 

och utveckla sina framtida arbeten för att uppfylla målen. Olika typer av framåtsyftande 
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kommentarer erbjuder eleverna att ta kontroll över sitt eget lärande, vilket möjliggörs om de 

har en tydlig målbild.  

En viktig avgränsning i sammanhanget är skillnaden mellan knowledge on results och 

återkoppling. Lundahl (2014) hävdar att den förstnämnda ges i efter en kurs avslutats eller efter 

en längre undervisningscykel. Å andra sidan ges återkoppling under en kortare 

undervisningscykel, exempelvis på en tidsintervall av ett par sekunder och några timmar. Det 

finns alltjämt återkoppling som baseras på mediumlånga undervisningsmoment exempelvis en 

vecka till fyra veckor. Följaktligen åsyftas den återkoppling som lärare ger elever efter deras 

presentationer.  

En annan viktig aspekt på systematisk framåtsyftande återkoppling är om den riktas mot 

prestationsmål eller inlärningsmål. Mål- och resultatstyrningen av skolan medför enligt 

Jönsson (2013) en betygskultur med resultatet att eleverna fokuserar på prestationer istället för 

inlärning. Den ena behöver naturligtvis inte utesluta den andra men detta är alltjämt en viktig 

aspekt på konstruktiv länkning och systematisk framåtsyftande återkoppling eftersom det svarar 

på om målet skiftar i undervisningsprocessen från att handla om elevernas utvecklande av 

kunskaper till vilket betyg de förväntar sig. 

Konstruktiv länkning och systematisk framåtsyftande återkoppling är alltså två sidor av samma 

mynt, Båda dessa teoretiska utgångspunkter kommer därmed att relateras till det empiriska 

materialet. Den förstnämnda används för att undersöka hur lärare och forskningslitteratur 

beskriver arbetet med att introducera och iscensätta kunskapsmålen i undervisning och med den 

andra teorin undersöks intervjusvaren i förhållande till olika systematiska återkopplingsformer.    

Sammanfattningsvis används begreppen student response system, process- och 

produktorienterad kunskap, resultatinformation, inlärningsmål och prestationsmål för att tolka 

empirin.  
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Resultat 
 

I den här undersökningen har tre svensklärare som undervisar eller har undervisat i svenska 

2 på gymnasiet intervjuats för att undersöka hur de säger att de arbetar för att elever ska 

uppnå kunskapsmålen för muntlig framställning. Den första informanten är inne på sitt 

nionde år som lärare i svenska och har engelska som andraämne. Hen arbetar primärt på det 

naturvetenskapliga programmet men också på el-/energiprogrammet och delvis på hotell-

/restaurangprogrammet. De andra intervjuade lärarna är verksamma på 

naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet, har engelska som andraämne och har 

varit yrkesverksamma i 10 respektive 15 år.  

Först och främst kommer de arbetsmetoder lärarna angivit för att introducera 

undervisningsämnet med utgångspunkt i konstruktiv länkning att presenteras. Vidare 

kommer lärarnas angivna återkopplingsmetoder att analyseras utifrån teorin om systematisk 

framåtsyftande återkoppling. Dessutom har intervjusvaren analyserats i relation till aktuell 

nationell och internationell didaktisk forskning. Detta har gestaltats genom att redogöra för 

de förmågor/färdigheter lärarna önskar att eleverna ska utveckla för att nå målen för muntlig 

framställning i svenska 2. Ett återkommande begrepp i arbetet med konstruktiv länkning är 

systematisk planering vilket är essentiellt för att lärares undervisning ska vara ändamålsenlig 

och för att de ska kunna ge relevant återkoppling.  

Forskningsresultaten är som tidigare nämnts tematiskt indelade, och eftersom två material 

presenteras och ställs mot varandra introduceras lärarintervjuerna först. Därefter kommer en 

redogörelse av forskningslitteraturen som använts för att analysera intervjuerna och dessa 

båda material analyseras i analyskapitlen. Undantaget är i det första avsnittet som rör 

konstruktiv länkning och primärt introduktionen av lärandemål. Analyskapitlet följer direkt 

efter att intervjusvaren presenterats. 

 

Introduktionens och planeringens inverkan på framåtsyftande återkoppling 

 

Grunden till all undervisning och därigenom också dess återkoppling är undervisningens och 

introduktionen av undervisningens mål. Genom att introducera välplanerade moment skapar 

lärare förutsättningar att återkoppla systematiskt på elevprestationer för att utveckla deras 

färdigheter. Därmed är lärares förhållningssätt till konstruktiv länkning nära sammanflätat 

med möjligheterna att återkoppla systematiskt. I detta avsnitt presenteras därför 

informanternas arbete med att introducera undervisningens mål för att eleverna ska veta vilka 

färdigheter och förmågor de ska sträva mot att utveckla inom ramen för ett 

undervisningsmoment. 

De tre intervjuade lärarna i föreliggande studie anger att de inleder sin undervisning om 

muntlig framställning i svenska 2 med att dela ut pedagogiska planeringar. I en pedagogisk 

planering infogas en bedömningsmatris samt en uppgiftsbeskrivning för det aktuella 

momentet. Det vill säga, vad undervisningen ska innehålla, kunskapsmålen eleverna ska 
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sträva mot samt vilka kunskapsnivåer eleverna förväntas nå i det aktuella momentet. I detta 

arbete fokuseras dock olika undervisnings- och återkopplingsstrategier utan att diskutera 

bedömningspraktiker.  

För att skapa förtrogenhet med kunskapsmålen uppger lärare 1 att skillnaden på kraven 

mellan de olika kunskapsnivåerna i bedömningsmatrisen behöver klargöras för eleverna. 

Rent konkret handlar det om att eleverna ska förstå vad det innebär att exempelvis en 

argumentation är översiktlig, utförlig eller utförlig och nyanserad. Med andra ord säger lärare 

1 att hen förtydligar de adverb som åtskiljer de olika betygsnivåerna från varandra Vidare 

anger hen att en bedömningsmatris inte är tillräcklig för att eleverna ska förstå vad de ska 

göra för att nå målen. Lärare 2 för ett liknande resonemang och anger att bedömningsmatrisen 

är riktlinjer som eleverna behöver ha i åtanke för att uppnå en specifik kunskapsnivå och för 

att veta vad de ska sträva mot.   

Lärare 2 anger ytterligare en aspekt på att tydliggöra kunskapsmål vilket är att titta på olika 

elevexempel. Men hen framhåller också att det ibland finns vissa svårigheter med att 

konkretisera kunskapsmålen i svenska 2 eftersom de inte kan ställas i relation till några 

elevexempel som i vanliga fall tillhandahålls av Skolverket. Huvudanledningen till detta är 

att eleverna inte har nationella prov i svenska 2 och därav finns inga tillhörande exempeltal. 

Lärare 3 ger däremot uttryck för ett annorlunda arbetssätt eftersom hen uppger att 

ämnesinnehållet, talsituationen och olika centrala begrepp och övningsuppgifter präglar 

momentets inledande lektion. 

Lärare 1 säger att ämnena för talen i svenska 2 ibland avgörs av ämnesövergripande 

samarbeten mellan biologi och svenska. Vid dessa samarbeten får eleverna skriva sina tal om 

exempelvis genteknik för att ämnet ska ha en tydlig koppling till 

naturvetenskapsprogrammet. Detta ställer dock krav på att undervisningen samplaneras 

mellan de båda ämnena. Detta ämnesövergripande samarbete utmynnar sedermera i ett 

argumenterande tal om genteknik.  

Till skillnad från yrkeskollegan berättade lärare 2 vid intervjutillfället att eleverna i svenska 

2 jobbar med högtidstal. I arbetet med sina högtidstal får eleverna välja ämne för talet 

tillsammans med sina klasskamrater för att sedan individuellt utforma en egen identitet för 

ett mindre rollspel. 

Eftersom lärare 1 och lärare 3:s elever jobbar med skriftlig och muntlig argumentation i ett 

samlat moment finns goda möjligheter att systematiskt återkoppla och stödja lärprocessen. 

När lärare 3 och lärare 1 uppger att deras elever först skriver en insändare som sedan övergår 

i arbeten med muntlig argumentation avslöjar de att ämnet berörs i en längre, 

sammanhängande undervisningscykel. Detta bidrar till att eleverna får jobba med samma 

ämnesinnehåll under en längre period och genom olika framställningssätt. Lärare 3 anger 

också att introduktionen övergår i en grundläggande argumentationsanalys. 

Enligt lärare 3 uppmanas eleverna att använda samma ämne vid författandet av den 

argumenterande texten som när de skriver tal eftersom eleverna redan i första steget 

genomfört en stor del av materialinsamlingen och det strukturella arbetet. En anledning till 

detta är att eleverna inte ska belastas med onödig informationssökning och extraarbete för att 
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istället flytta fokus mot olika muntliga framställningstekniker. Samtidigt innebär detta att 

läraren inte behöver sätta sig in i ett helt nytt material inför återkopplingen. På det sättet blir 

elevernas arbete processinriktat, det vill säga att eleverna ges fler än en chans att genomföra 

en funktionell argumentation. Med andra ord kan eleverna dra nytta av lärarens återkoppling 

från föregående ämnesavsnitt när de utformar det argumenterande talet. Även om eleverna 

ändrar sina ämnen mellan de båda framställningssätten kommer de att få återkoppling mitt i 

kunskapsutvecklingen. Däremot kräver detta att de båda lärarna avsätter tid för att ge 

återkoppling före nästa moment börjar.  

 

Analys av lärarnas arbete med att introducera undervisningens mål 

 

I likhet med Biggs resonemang anger alltså informanterna att de inleder undervisningen med 

att klargöra kunskapsmålen. Biggs anger att kunskapsmålen är essentiella för att ställa tydliga 

förväntningar på eleverna. Vidare framhåller Todd och Mcilroy att kunskapsmålens 

introduktion bidrar till att båda stärka lärares och elevers medvetenhet om lärandeobjektet. 

Följaktligen utgår informanternas undervisning från det första steget i konstruktiv länkning. 

Trots detta berättar informanterna om olika bedömningspraktiker som de använder i samband 

med introduktion av undervisningsämnena men samtidigt anger informanterna likt 

forskningslitteraturen problematiken med att framhålla prestationsmålens vikt snarare än 

inlärningsmålens. Lärare 1 är den som kanske allra tydligast knyter an till att eleverna ska 

veta förväntningarna på ett visst betyg. Däremot framhåller samtliga informanter precis som 

forskningslitteraturen att kunskapsmålen bör relateras till någon form av ämnesinnehåll för 

att tydliggöras. Indirekt anger de att eleverna blir förtrogna med kunskapsmålen när de 

införlivas med olika exempeluppgifter. Detta går bland annat i linje med Jönsson och 

Lundahls resonemang om att kunskapsmålen bör relateras till ämnesinnehållet, exempelvis 

genom att låta eleverna arbeta med exempeluppgifter. Modelltexter/modelltal konkretiserar 

följaktligen kunskapsmålen och förbättrar elevens möjlighet att ta ansvar för det egna 

lärandet.  

Som tidigare nämnt framhåller informanterna vikten av att klargöra undervisningens mål för 

eleverna. Samtliga lärare i denna studie angav att de tydliggör undervisningens mål genom 

att presentera pedagogiska planeringar för eleverna vilket bidrar till att skapa tydliga 

förväntningar. Härledes betonar också Hattie att målen alltså utgör grunden för lärprocessen 

och fungerar som en brygga mellan elevens kunskaper vid startpunkten av ett moment och 

de förvärvade kunskaperna under lärprocessen. Följaktligen fungerar målen som en 

referenspunkt för att göra lärandet överskådligt för eleven. Därmed kan de pedagogiska 

planeringarna också bidra till att tydliggöra lärandemålen. Lundahl skriver bland annat att 

redogörelser för differentiering mellan kunskapsnivåer inte säkrar elevernas förståelse för de 

förmågor elever förväntas uppnå eftersom det snarare förmedlar en betygskultur som 

premierar prestationsmål. Trots att de pedagogiska planeringarnas konkretiserade 

målformuleringar kan klassas som inlärningsmål finns dock vissa inslag av prestationsmål. 

Detta beror på att den pedagogiska planeringen med kunskapsmål och instruktioner 

kompletteras med en bedömningsmatris. Dessutom förväntas en viss prestation av eleverna 
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för att de ska klara momentet. Följaktligen kan dessa flytta fokus mot betyg istället för de 

kunskaper som eleverna ska förvärva.  

Sammantaget anger de tre lärarna olika sätt att introducera muntlig framställning för 

eleverna. Lärare 1 och lärare 2 anger att de primärt fokuserar på de olika begreppen i den 

pedagogiska planeringen genom att säkerställa eleverna förstår dessa. Trots detta betonar 

lärare 3 att hen utreder ämnesspecifika begrepp för att eleverna ska veta hur de ska göra för 

att uppnå undervisningens mål. Detta inkluderar att inleda undervisningen med en 

grundläggande argumentationsanalys. Trots att lärare 3 likt yrkeskollegorna också anger att 

undervisningen grundas på en pedagogisk planering lägger hen tonvikt vid de olika 

undervisningstekniker som används för att introducera ämnet för eleverna. Sett ur den 

aspekten uppfyller de tre intervjuade lärarna det första steget i konstruktiv länkning. Det vill 

säga att lärarna etablerar och klargör syftet med undervisningen, trots att detta sker på olika 

sätt.  

Eftersom lärare 1 och lärare 3:s elever inhämtar kunskaper om argumentation genom olika 

framställningssätt i ett samlat moment kan detta klassas som systematisk planering eftersom 

eleverna arbetar med samma förmåga vid upprepade tillfällen. Denna strategi visar sig bland 

annat i att eleverna först skriver argumenterande och därefter genomför ett argumenterande 

tal. Eftersom de båda framställningssätten har liknande disposition, får eleverna ett försprång 

genom förståelsen för den retoriska arbetsprocessen inför det andra momentet. Denna 

undervisningsstrategi återspeglas också i forskningslitteraturen. Jönsson framhåller som 

tidigare nämnt att eleverna ska få pröva samma kunskap flera gånger, vilket är fallet med 

undervisning om skriftlig och muntlig argumentation i ett sammanhängande moment.  

Huruvida det finns en systematik i denna undervisningsstrategi beror på om återkoppling 

integreras mellan momenten, alltså efter det att den argumenterande texten framställts och 

innan eleverna påbörjat och färdigställt sitt argumenterande tal. Förvisso finns strukturella 

och språkliga likheter mellan dessa båda framställningssätt, men inför författandet av talet 

behöver eleverna givetvis addera olika framförandetekniker.  

Slutligen skapar informanterna förväntningar på undervisningen på olika sätt. Däremot finns 

en samstämmighet i uppfattningen av vikten att betona inlärningsmål snarare än 

prestationsmål. Dessutom finns en samstämmighet mellan forskningslitteraturen och 

intervjusvaren eftersom det framgår att undervisningens mål får mening genom att relateras 

till relevant ämnesinnehåll, förslagsvis genom olika exempeluppgifter. Detta är således en 

grundbult i elevernas förståelse för de förmågor och färdigheter de ska utveckla, men också 

ett viktigt steg för att eleverna ska kunna ta ansvar för det egna lärandet. I kommande avsnitt 

kommer fokus därmed ligga på informanternas tillvägagångssätt för att utveckla elevers 

förmåga att genomföra muntlig framställning. 
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Ämnesmässiga utgångspunkter 

 

Första steget i konstruktiv länkning handlar således om att presentera kunskapsmålen för 

undervisningsmomentet. Nästa steg är att via ändamålsenliga undervisningsstrategier 

förmedla ett ämnesinnehåll som överensstämmer med nämnda mål. Därför kommer 

informanternas angivna undervisningsmetoder att analyseras med utgångspunkt i detta 

avsnitt. Med andra ord ger detta en inblick i hur undervisningens planering och dess 

genomförande är en förutsättning för systematisk framåtsyftande återkoppling.  

Som tidigare nämnt jobbar informanterna med samma kunskapsmål i sina respektive 

undervisningsområden trots att eleverna jobbar med olika typer av tal. Därmed finns vissa 

variationer mellan informanterna och dessa olika angreppssätt kommer att presenteras och 

därefter analyseras i nedanstående avsnitt. 

 

Begreppskunskap - för en stabil grund i konstruktiv länkning 

 

Efter att momentets kunskapsmål klargjorts är nästa steg i konstruktiv länkning att fylla 

undervisningen med relevant innehåll. I detta avsnitt behandlas intervjusvar som kan länkas 

till informanternas tillvägagångssätt för att reda ut olika nyckelbegrepp och termer som 

underlättar förståelsen av ämnesinnehållet. I detta avsnitt redovisas därför informanternas 

angivna arbetssätt för att eleverna ska utveckla förståelse för begrepp som är behjälpliga vid 

planerandet och genomförandet av muntliga presentationer. Dessutom avhandlas också de 

tillvägagångssätt som informanterna angivit för att eleverna ska inhämta ämnesinnehållet.  

Vidare analyseras iscensättandet av undervisningen i relation till ämnes- och allmändidaktisk 

forskning om exempeltal för att söka svar på vilka förmågor elever förväntas utveckla vid 

utformande av muntliga presentationer. De angivna undervisningsmetoderna återspeglar 

dessutom den övergripande tanken med att eleverna ska utveckla förmågan att utforma 

muntliga framställningar. Eftersom introduktionen av målen står i direkt förbindelse med de 

angivna undervisningsmetoderna är konstruktiv länkning instrumentell för tolkningen av 

intervjusvaren och forskningslitteraturen.   

Som tidigare nämnts förväntas eleverna förvärva kunskap om den retoriska arbetsprocessen 

vilket förutsätter förståelse för ämnesspecifika begrepp. Dessa begrepp blir sedermera 

fundamentala för lärprocessen. I detta avsnitt avhandlas därför de tre lärarnas angivna 

arbetssätt för att integrera begreppen i övningsuppgifter. Lärarnas urval och arbetssätt kan 

tolkas både bakåt- och framåtblickande. Det vill säga, sambandet mellan ämnesstoff och 

kunskapsmål och återkoppling beror av varandra. Detta inkluderar även hur kunskapernas 

komplexitet stegras, först genom begreppskunskap till hur dessa begrepp infogas i mer 

avancerade analysuppgifter som sedan övergår i att skriva egna muntliga anföranden. Att 

analysera det ämnesurval och de undervisningsstrategier som lärarna uppgett utgör också ett 

verktyg för att i det avslutande kapitlet om återkoppling bringa klarhet i de angivna 

responsmetodernas funktionalitet. I detta avsnitt utreds några av de begrepp som är 
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grundläggande för att eleverna ska kunna utforma välfungerande tal. Följaktligen är detta 

delkapitel en genomgång av informanternas introduktion av ämnesspecifika begrepp. 

Introduktionen av dessa begrepp och hur de används för att eleverna ska nå kunskapsmålen 

analyseras i detta avsnitt.  

 

Partesmodellen som redskap för planering av muntliga anföranden 

 

En aspekt på konstruktiv länkning är att skapa struktur i undervisningen. Med detta åsyftas 

kopplingen mellan undervisningens mål, innehåll, form och uppföljning. I det arbetet utgör 

partesmodellen ett verktyg för att ge arbetsgången vid talskrivning tydlig struktur samtidigt 

som den inkluderar innehållsmässiga aspekter. Därför kommer de tre första stegen av 

partesmodellens sju att avhandlas i detta avsnitt eftersom de primärt rör planering och 

strukturering av muntliga anföranden. Följaktligen är partesmodellen essentiell för att skapa 

rimliga förväntningar på undervisningen eftersom den indelar skrivprocessen i olika segment. 

Eleverna vet alltså vad de förväntas uppnå inom ramen för respektive steg och i detta avsnitt 

kommer informanternas metoder att skapa förutsättningar för elevframförandenas struktur att 

analyseras. 

Lärare 1 anger att eleverna utformar sina tal med utgångspunkt i partesmodellen. Trots att 

det är första gången eleverna presenterar ett argumenterande tal enskilt är det inte första 

gången de arbetar med olika retoriska hjälpmedel till sina framställningar. Den retoriska 

arbetsprocessen fyller också en funktion i lärare 2:s undervisning. Hen anger att begreppet 

presenteras redan i första årskursen och att eleverna jobbar med att tillämpa det vid 

talskrivning i andra årskursen. Lärare 1 och Lärare 2 säger exempelvis att de ger eleverna 

möjlighet att omsätta sina kunskaper genom att undersöka hur skriftliga texter disponeras och 

framställs i relation till muntliga motsvarigheter. Detta gäller delvis lärare 3 eftersom hen 

uppger att eleverna först arbetar med argumentation i skriftlig form. Följaktligen används 

argumenterande texter och deras struktur som utgångspunkt i undervisningen eftersom de har 

samma struktur som ett muntligt argumenterande anförande. 

Partesmodellen är enligt samtliga av informanterna användbar både vid författande av 

muntliga argumenterande anföranden och skriftliga argumenterande texter. Detta är en av de 

exempel på dispositioner informanterna säger att de använder för att eleverna ska förstå 

arbetsgången vid utformandet av muntliga anföranden. Således anger samtliga lärare att detta 

språkvetenskapliga begrepp klargörs genom att jämföra och analysera olika muntliga och 

skriftliga framställningar tillsammans med eleverna samtidigt som det införlivas med 

förberedandet av muntliga anföranden. Med andra ord blir eleverna bekanta med olika 

stilmedel och textdispositioner genom att jämföra muntliga och skriftliga texter med 

varandra.  

För att kunna göra sådana jämförelser inleds detta undervisningsprojekt enligt lärare 3 med 

grundläggande argumentationsanalys då olika exempelteser presenteras för eleverna, vilka 

de ska underbygga med argument tillsammans med läraren. Vidare anger både lärare 1 och 

3 att andra taldispositioner används för att eleverna ska få vetskap om funktionen hos talets 
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olika delar. Lärare 1 anger bland annat att hen utgår från en mall i en bok skriven av 

författaren och universitetsadjunkten Bo Renberg. Enligt hans modell bör talet innehålla en 

inledning, bakgrund, tre argument, ett motargument samt en avslutning.  

Trots att lärare 1 och lärare 3 säger att de inte använder exempeltal på sina lektioner uppger 

de alltjämt att de använder olika övningsuppgifter som kan fogas till kategorin exempel. Detta 

innefattar dels taldispositioner och arbetsbeskrivningar som partesmodellen. Den 

grundläggande argumentationsanalys som lärare 3 beskriver att hen införlivar under 

lektionerna är i viss mening en övning som exemplifierar olika uppgiftslösningar. Dessutom 

anger lärare 1 att hen använder olika analysuppgifter som finns i läroboken.  

Informanterna använder alltså partesmodellen som en taldesign och ett underlag för analys.  

Hellspong (2008) uppger att det är ett hjälpmedel i utformandet av övertygande och 

väldisponerade retoriska framföranden. Detta inkluderar alla typer av framföranden men vid 

utformande av exempelvis argumenterande tal är grundförutsättningen en tes eller åsikt enligt 

Nationalencyklopedin (2017). Således är ett led i den retoriska arbetsprocessen att uttrycka 

en åsikt som kan stödjas med relevanta argument. Dessutom anger Hellspong att 

partesmodellen både är behjälplig för lärare och elever eftersom den ställer tydliga 

förväntningar på vad ett ändamålsenligt tal bör innehålla. Med partesmodellen som 

utgångspunkt vilar undervisningen på vetenskaplig grund samtidigt som det utgör ett 

kraftfullt pedagogiskt hjälpmedel för både lärare och elever. Denna arbetsbeskrivning kan 

bidra till att skapa tydliga förväntningar på eleverna eftersom den enligt Hellspong (2008) 

delar in talskrivandet i olika sju olika segment. Dessa sju steg presenteras här:  

 Intellectio, analys av talsituationen. 

 Inventio, finna ett lämpligt innehåll. 

 Dispositio, disponera talet. 

 Elocutio, finna ändamålsenliga stilfigurer och mottagaranpassa språket.  

 Memoria, memorera anförandet.  

 Actio, framföra talet. 

 Emendatio, utvärdering av anförandet. 

 

I de första stegen analyseras talets syfte och vad talet ska innehålla och i de två följande 

stegen disponeras talet och stilnivå bestäms. I de tre sista stegen övas talet in, det genomförs 

för att till sist utvärderas. Partesmodellens olika steg är alltså ett verktyg för att skapa 

konstruktiv länkning. Som tidigare nämnt står konstruktiv länkning i direkt förbindelse med 

elevernas möjlighet att ta ansvar för det egna lärandet vilket Hattie (2014) framhåller som 

essentiellt för en positiv kunskapsutveckling. En aspekt på detta är att eleverna engageras i 

lärprocessen och att lärares undervisningsmetoder klargörs. 

Genom att arbeta med en didaktisk design som partesmodellen får eleverna möjlighet att ta 

kontroll över talskrivandet. Vidare är detta en pedagogisk design som förutsätter en process 

vilket är ett fundamentalt inslag för uppföljningen av elevernas förmågor eftersom det utgör 

en grundbult i ett systematiskt återkopplingsarbete. Således finns många olika anledningar 
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till att partesmodellen är en välintegrerad del av ämnesstoffet vid arbete med muntliga 

framställningar.  Dessutom kan andra taldispositioner användas i jämförande syfte. 

Partesmodellen är således ett redskap för att planera, disponera, genomföra och utveckla 

muntliga anföranden.  

 

Analys av partesmodellens inverkan på undervisningen 

 

Kärnan i några av de uppgifter som lärare 1 och lärare 3 angivit går ut på att eleverna tar 

ansvar för det egna lärandet. Detta inkluderar jämförelser mellan elevernas skriftliga och 

muntliga framställningar och är följaktligen ett led i de båda lärarnas arbete med konstruktiv 

länkning. Följaktligen kan eleverna relatera sin skriftliga framställning till olika 

taldispositioner och partesmodellen när de tilldelas återkoppling. På det sättet får eleverna 

möjlighet att genomföra eventuella strukturella och språkliga förändringar för att framledes 

utveckla sitt muntliga anförande. Analysverktyg som taldispositioner bidrar alltså till en ökad 

metaförståelse för muntliga anförandens struktur samtidigt som elevens språkbehandling 

stärks. Detta skulle därmed kunna komplettera användandet av partesmodellen som 

arbetsbeskrivning och bidra till en ökad förståelse för taltypens struktur och innehåll.  

Samtliga lärare framhåller en annan aspekt på konstruktiv länkning när de anger att 

partesmodellen introduceras redan i årskurs 1. Eleverna är således väl förtrogna med denna 

arbetsmodell inför talskrivning i kommande årskurser. Dock skiljer sig lärare 2:s intervjusvar 

från de två yrkeskollegornas på några punkter. Eftersom den elevgruppen skriver hyllningstal 

ligger inte tonvikt vid partesmodellens dispositionsavsnitt (dispositio) utan närmast vid 

talsituation (intellectio) och innehållet (inventio). Detta indikerar att fokus ligger mer på 

innehåll än form för lärare 2 vilket också återspeglas i att denna elevgrupp genomför olika 

analysuppgifter med som fokuserar på retorikens grundpelare nämligen ethos, pathos och 

logos. Detta skulle kunna vara ett uttryck för att eleverna i talsituationen har mer specifika 

krav på mottagaranpassning än de två andra lärarnas elevgrupper. Skillnaden mot de två 

andra lärarnas upplägg återspeglas i att de jobbar med skriftlig och muntlig argumentation i 

ett sammanhängande moment. Därmed förutsätter de framställningssätten en speciell 

struktur, disposition och innehåll medan lärare 2 ger eleverna friare tyglar när det kommer 

till hyllningstalens strukturella upplägg, med undantag att talet förväntas innehålla en 

inledning, huvuddel och en avslutning.  

Som tidigare nämnt anger lärare 3 att hen inleder undervisningsmomentet med en 

grundläggande argumentationsanalys vilket innebär att eleverna bekantar sig med olika teser 

som de tränar på att underbygga med argument. Med denna introduktionsstrategi får eleverna 

omedelbar kontakt med den retoriska arbetsprocessen eftersom de övar sig på att hitta och 

resonera kopplingen mellan tes och argumentation. Eftersom partesmodellen är en färdig 

instruktion för den retoriska arbetsprocessen kan den klassas som en exempeluppgift. Trots 

att både lärare 1 och lärare 3 framhåller vikten av att inkludera partesmodellen i 

undervisningen anger de också att de inte presenterar elevexempel i svenska 2. De uttrycker 

alltjämt medvetenhet om att partesmodellen är ett redskap för att utveckla elevernas 
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förståelse för taltypens form och dess funktion. Men de verkar inte se på detta som en 

taldesign eller som ett kompletterande analysunderlag.  

Sammanfattningsvis är partesmodellen ett redskap för att lärare ska kunna skapa konstruktiv 

länkning. Det beror på att det är en taldesign som delar in arbetet i olika sektorer vilket medför 

att lärare kan inringa talens utvecklingsområden mitt i arbetsprocessen. Med andra ord är 

detta en pedagogisk mall som kan användas för att konkretisera kunskapsmål samtidigt som 

det är ett hjälpmedel för att leda eleverna genom talskrivandet. Vidare är det essentiellt för 

läraren i återkopplingsarbetet eftersom olika moment i skrivprocessen kan öronmärkas som 

utvecklingsområden. Följaktligen är partesmodellen och andra taldesigner essentiell för att 

skapa struktur i undervisningsprocessen samtidigt som det understödjer eleverna i den 

retoriska arbetsprocessen. Därmed är det också centralt för att eleverna ska ta ansvar för det 

egna lärandet.  

 

Ämnesinnehållets och undervisningsstrategiernas koppling till olika förmågor 
 

I kommande kapitel analyseras de tre lärarnas undervisningsstrategier för att ge eleverna 

verktyg i utformningen av välfungerande tal. Detta är alltså det andra ledet i lärarnas arbete 

med konstruktiv länkning vilket handlar om att fylla undervisningen med relevant 

ämnesinnehåll. Därmed kommer lärarnas arbete med att introducera olika språkvetenskapliga 

begrepp att presenteras och analyseras i detta kapitel. Dessutom kommer lärarnas angivna 

ämnesinnehåll också att kopplas samman med de förmågor och färdigheter som eleven 

förväntas utveckla. Exempelvis handlar detta om hur lärarna höjer svårighetsgraden i arbetet 

med olika pedagogiska verktyg som partesmodellen. Bland annat ökar komplexiteten på 

kunskaperna när ämnesinnehållet breddas med olika språkvetenskapliga begrepp. Begreppen 

är bland annat retorikens grundpelare, ethos, pathos och logos men också olika retoriska 

stilfigurer.  

I förra avsnittet presenterades olika aspekter på hur lärarna anger att de jobbar med olika 

taldesigner för att utveckla elevens förmåga att strukturera sina anföranden. Eftersom lärarna 

anger att deras elever utformar olika typer av framställningar jobbar deras elever delvis mot 

olika lärandemål och förmågor. Därför behandlar detta avsnitt också variationerna mellan 

lärarnas arbetssätt och vilka effekter det får på de kunskaper eleverna inhämtar. Detta berör 

de bland annat de förmågor som sammankopplas med elevernas samverkan i grupp, olika 

sätt att uttrycka åsikter, deras problemlösningsförmåga, deras förmåga att ta ansvar för det 

egna lärandet, deras personliga utveckling samt deras kreativitet i allmänhet och deras 

förmåga att mottagaranpassa språket i synnerhet.  

Lärare 1 anger att retoriska begrepp som ethos, pathos och logos integreras redan i svenska 

1 när eleverna arbetar med argumentation i olika grupparbeten. Därmed är eleverna förtrogna 

med begreppen inför författandet av en insändare, som genomförs när eleverna arbetar med 

skriftlig argumentation. Som tidigare nämnts genomförs skriftlig och muntlig argumentation 

i ett sammanhängande moment och därför understöder partesmodellen författandet av både 

den skriftliga och muntliga framställningen. Vidare betonar lärare 1 att repetition är en viktig 
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faktor för lärande och exemplifierar med att båda momenten inleds med att repetera olika 

språkvetenskapliga begrepp, vilket i praktiken innebär det att olika teoretiska aspekter på 

muntliga anföranden är det första ämnesinnehållet som presenteras. 

Lärare 1 och lärare 3 anger båda att de inte visar exempeltal vid svensklektionerna. Av 

samtliga lärarintervjuer framgår det att autentiska elevframföranden inte visas i årskurs 2 på 

grund av avsaknaden av nationella prov. Det är enbart lärare 2 som framhåller att olika 

exempeltal visas i svenska 2, medan övriga två informanter uppger att autentiska modelltal 

visas i engelskundervisningen. Lärare 3 beskriver också att det finns viss problematik med 

att använda samma exempeltal eftersom de kan bli inaktuella över tid och att det behövs 

nyare tal i undervisningen. Av intervjusvaren framgår att de olika exempeltalen som visas är 

från olika Ted talks, tal av Barack Obama och Martin Luther King. Lärare 1 anger en likande 

fördelning mellan de båda ämnena, och att de exempeltal som används presenteras i 

engelskundervisningen.  

Lärare 2 berättade vid första intervjutillfället om ett arbetsområde som bygger på att eleverna 

skapar en identitet och utformar ett rollspel som går på ut att de ska framföra ett hyllningstal. 

För att detta ska vara genomförbart delas klassen i mindre grupper där de tillsammans 

kommer överens om en talsituation. De kommande lektionerna anger lärare 2 att olika 

språkvetenskapliga begrepp introduceras. Detta införlivas genom att eleverna analyserar 

olika genrespecifika tal. Syftet med detta är att åskådliggöra vad som gör en skicklig talare, 

och vilka särskilda attribut ett ändamålsenligt tal har. Bland annat analyserar eleverna talen 

med utgångspunkt i ethos, pathos och logos men även på detaljnivå i form av språkliga 

finesser som stilfigurer samt icke-verbala signaler/kroppsspråk. Lärare 2 uppger att 

exempeltalen utgörs av Emma Watsons tal om jämställdhet på FN 2014 (”He for she”), Prins 

Daniels bröllopstal 2010 och Jason Diakités tal om svenskhet och identitet, från 2013. Genom 

att synliggöra de olika styrkorna hos några kända talare får eleverna verktyg i utformandet 

av de egna framförandena. Dessa grundläggande retorikanalyser omfattar också olika 

stilistiska verkningsmedel och kroppsspråk. Förvisso anger lärare 2 att eleverna övar detta i 

årskurs 1 men att repetitionen fyller en viktig funktion.  

Lärare 2 framhåller också att framförandena bryts ned genom att undersöka de retoriska 

stilfigurer som talarna använder. Följaktligen genomför eleverna grundläggande 

retorikanalyser som förberedelse för det examinerande momentet. Både Lärare 1 och lärare 

3 beskriver som tidigare nämnt att de jobbar med skriftlig och muntlig argumentation i ett 

sammanhängande moment och därför jämför deras elever likheter och skillnader mellan 

argumenterande texter och tal.  

Elevexempel är en annan form av modelltal som samtliga informanter anger att de använder, 

dock inte i svenska 2. Den huvudsakliga anledningen är att Skolverket inte tillhandahåller 

elevexempel i svenska 2 vilket beror på att det inte är några nationella prov i den kursen. 

Däremot anger lärare 1 och lärare 3 att de visar andra modelltal i engelskundervisningen.  

Till skillnad från lärare 2 uppger lärare 3 att retorikens grundpelare inte introduceras 

kopplade till olika exempeltal. Efter att lärare 3 introducerat ämnet genom en grundläggande 

argumentationsanalys introduceras olika språkvetenskapliga begrepp under efterföljande två 
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lektioner. Lärare 3 anger att dessa lektioner dels handlar om retoriska stilmedel, och dels om 

olika perspektiv på en bra talare, följaktligen ethos, pathos och logos. Dessutom får eleverna 

nyttig metakunskap om argumentation inför författandet av sin debattartikel i och med att 

lärare 3 går igenom retorikens grunder. I och med detta anger hen ett annat arbetssätt än 

yrkeskollegorna vad gäller att introducera språkvetenskapliga begrepp och stilfigurer. Rent 

konkret brukar lärare 3:s föreläsning om stilmedel begränsas till några få stilfigurer som anses 

viktigare än andra. De retoriska stilfigurer som premieras i detta undervisningsprojekt är 

anaforer, metaforer, upprepningar och retoriska frågor. Vidare understryker lärare 3 att det 

naturligtvis finns andra stilfigurer som är viktiga men de fyra ovan nämnda är de som hen 

anser mest relevanta för detta undervisningsområde.   

Lärare 2 anger ytterligare en förmåga som rör ethos, pathos och logos genom att öva 

elevernas intonation och kroppsspråk. Som förberedelse för det egna framförandet bevittnar 

eleverna en videoinspelning med skådespelarna Jonas Hallberg och Sissela Kyle där olika 

kommunikationsstrategier adresseras som är behjälpliga för att vinna publikkontakt. Lärare 

2 säger att dessa framförandestrategier presenteras i samband med analys av de olika 

exempeltalen. Lärare 3 betonar också att hen använder ett likande upplägg för att utveckla 

eleverna i framförandemomentet.   

För att visa eleverna vad som kännetecknat andras framgångar kan olika exempeluppgifter 

användas i undervisningen enligt Hattie (2014). Följaktligen är exempeluppgifter ett verktyg 

för att förtydliga kunskapsmål och därigenom skapa konstruktiv länkning. Således är 

exempeltal ett medel för att eleverna ska förstå målen med ett undervisningsområde. Jönsson 

(2013) framför en annan anledning om varför elevexempel är ett kraftfullt hjälpmedel och 

det bottnar i att eleverna ska ha tydliga förväntningar på undervisningsämnet. 

Förväntningarna underlättar för att eleverna ska ta ansvar för det egna lärandet. Detta går 

också i linje med Lundahls (2014) resonemang när han framhäver att elevexempel bidrar till 

att tydliggöra kunskapsmål. Följaktligen underlättas lärarens arbete med att åskådliggöra 

kvaliteter och utvecklingsområden med ett elevarbete när de exempelvis relateras till 

autentiska framföranden. Syftet med elevexempel är följaktligen att visa eleverna hur andra 

har uppfyllt kunskapsmål i praktiken. Dessutom inbjuder elevexempel också till analys av 

ämnes- och textspecifika detaljer.  

När eleverna tar ansvar för det egna lärandet har de också bästa möjligheten till en god 

kunskapsutveckling enligt Hattie (2014). En av förutsättningarna för detta är konstruktiv 

länkning, vilket innebär att undervisningen har tydliga mål. Som tidigare nämnts kan 

användande av exempeluppgifter bidra till att ställa rimliga förväntningar på eleverna. Med 

konkreta exempeluppgifter minskar risken att eleverna fokuserar på fel aspekter med 

uppgiften och därigenom minskar också risken för att de inte utvecklas i riktning mot 

kunskapsmålen.  

Ett relevant ämnesinnehåll som bidrar till att eleverna når kunskapsmålen för muntlig 

framställning är kunskaper om retoriska begrepp och taldispositioner. Förutom de 

strukturella aspekterna framhåller också Rutten och Soetaert (2012) att färdigheter i retorik 

är essentiella för att eleven ska kunna orientera sig i samhällslivet. Följaktligen är det ett 

verktyg för tolkning av olika budskap och kan därigenom användas för att skapa ett 
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förhållningssätt till omvärlden. Dessa kunskaper är både viktiga i formella och informella 

sammanhang. De strukturella aspekterna på retorik är av nytta i de flesta vardagliga 

sammanhang eftersom det stärker den kommunikativa förmågan vilket enligt Barron (2008) 

innebär att elevens problemlösningsförmåga stärks. Barron framhåller också vikten av att 

elevernas lärande understödjs när de får återkoppling. Av hans artikel framgår att eleverna 

fick framåtsyftande kommentarer som riktade sig till specifika förmågor, vilket också innebar 

en möjlighet att ta ansvar för det egna lärandet.  

En vidareutveckling av elevens språkliga färdigheter och den kommunikativa förmågan är 

brukande av olika stilmedel. Enligt Lagerholm (2008) bidrar språkliga stilmedel eller 

retoriska figurer till att förmedla ett budskap, en känsla men de kan också användas för att 

övertyga en eller flera mottagare. Följaktligen kan stilmedel om de används korrekt ge en 

extra dimension till muntliga framföranden och stärka en talares trovärdighet. Retoriska 

stilfigurer fungerar således som ett språkligt verkningsmedel samtidigt som det är ett redskap 

föra att uppnå kunskapsmålen för muntlig framställning. Därmed är retorikens grundpelare 

och retoriska stilfigurer två sidor av samma mynt. Detta beror på att stilistiska 

verkningsmedel kan kombineras till att passa retorikens tre grundpelare för att stärka talarens 

trovärdighet i framförandemomentet samtidigt som det smyckar språket. Detta inkluderar att 

på olika sätt framställa sin goda karaktär, spela på mottagarnas känslor eller tala till deras 

förnuft. 

 

Analys av ämnesinnehållets koppling till olika förmågor 

 

Ett sätt att förmå eleverna att ta ansvar för det egna lärandet är således att undervisningen 

präglas av konstruktiv länkning. Informanterna gestaltar bland annat detta genom att 

undervisa om samma begrepp i både årskurs 1 och årskurs 2. När lärarna exempelvis 

återupprepar språkvetenskapliga begrepp i årskurs 2 bidrar det till att eleverna fortsatt har 

tydliga förväntningar på undervisningen. Det vill säga om ämnesinnehållet baseras på en 

grund som eleverna kan relatera till så kommer det också att underlätta deras möjlighet att ta 

ansvar för det egna lärandet och bli aktiva inlärare.   

En aspekt på begreppet aktiva inlärare är de problemlösande aktiviteter som lärare 2 och 

lärare 3 anger. Detta inkluderar både när eleverna når en överenskommelse om rollspelets 

talsituation och i lärare 3:s fall att stödja olika teser med argument. Dessa 

undervisningspraktiker främjar alltså att eleverna blir aktiva inlärare samtidigt som de tränas 

att ta kontroll över det egna lärandet. När eleverna styrker olika exempelteser med argument 

som skrivs upp på tavlan letar de också källor som styrker deras argumentation. Därmed 

introduceras eleverna för muntlig argumentationsteknik samtidigt som deras 

problemlösningsförmåga stärks.  

Samtidigt övas lärare 2:s elever genom olika metaspråkliga färdigheter när eleverna 

förhandlar och når överenskommelser om talsituationen. Lärare 2:s strategi för att eleverna 

ska bli aktiva inlärare omfattar andra exempeluppgifter än för ämneskollegorna. Istället för 

att undersöka strukturella aspekter på nedtecknad argumentation når eleverna förståelse för 
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olika framförandestrategier genom att titta på videoinspelade exempeltal. Syftet med 

exempeltalen verkar vara att lärare 2:s elever ska utveckla förståelse för hyllnings-

/högtidstals utformning och utförande. I förlängningen är detta ett uttryck för att hen har en 

ambition att underlätta elevernas förutsättningar att ta ansvar för det egna lärandet. Genom 

modelltalen får eleverna tillgång till en bred repertoar av retoriska förebilder vilket bland 

annat inkluderar kunskaper om retoriska verkningsmedel, strukturella aspekter på 

framförandet, kroppsspråk, pauseringar och andra icke-verbala signaler. Trots att det kan vara 

enklare att uppfatta språkliga nyanser och retoriska stilfigurer när de presenteras i ett faktiskt 

framförande samtidigt som de även kan framföras effektivt i skriftlig form. Repetitiva 

stilmedel och kontrasterande stilmedel urskiljer sig även tydligt i skriftlig form. Således 

utesluter detta inte att lärare 1 och lärare 2:s analysmodell fyller olika syften. Det vill säga, 

att en bevittnad talanalys kan breddas om den kombineras med ett tillhörande manus. De 

analysuppgifter som lärare 1 och lärare 2 angivit att de använder kan följaktligen fogas till 

kategorin exempel eftersom de erbjuder eleverna metareflektion inför utformandet av de egna 

talen. 

Trots att eleverna får arbeta med exempeluppgifter i olika former får de inte se några 

autentiska framföranden av jämnåriga vilket medför att de inte får vetskap om olika tänkbara 

uppgiftslösningar och förväntade kunskapsnivåer. En av anledningarna med att visa 

exempeltal för eleverna skulle kunna vara att redovisa hur några talare både använder verbala 

och icke-verbala signaler för att övertyga sina åhörare. Vidare behöver inte elevexempel 

nödvändigtvis vara sammankopplade med bedömningspraktiker, men de intervjuade lärarna 

hänvisar till dessa som bedömningsexempel. Elevexempel används alltså primärt i 

förberedande syfte inför det nationella provet. Samtidigt uttrycker samtliga lärare en 

ambition om att använda mer exempeltal i sin undervisning. Dessutom uttrycker de att 

exempeltal brukar visas i andra kurser vilket indikerar en medvetenhet om att de kan stärka 

elevers lärande. Däremot är detta ett uttryck för produktorienterade kunskaper eftersom det 

nationella provet ses som ett styrmedel i undervisningen. I förlängningen kan detta tolkas 

som att bearbetning av elevexempeltal primärt sker i samband med det nationella provet.  

I likhet med Lagerholm framhåller informanterna att språkliga stilmedel som stärker 

användningen av retorikens grundpelare, nämligen ethos, pathos och logos vilka har en 

central roll i undervisningen eftersom de förmedlar olika sätt att vinna publikkontakt. Således 

skulle de tre lärarnas undervisningsmetoder om retorikens grundpelare kunna tolkas som ett 

sätt att stärka elevernas förmåga att anpassa sina framföranden till talsituationen. Genom att 

analysera olika framföranden och taldesigner utvecklar eleverna förståelse för olika sätt att 

förmedla ett budskap. Följaktligen använder de retorikens grundpelare som analysverktyg. 

Därmed fokuserar undervisningsprocesserna både genomgång av begreppen men samtidigt 

hur de omsätts i retoriska framföranden. Denna metod bidrar alltså till att stärka eleven i 

partesmodellens första, andra och fjärde steg nämligen intellectio, inventio och elocutio. Rent 

konkret innebär detta att eleverna utvecklar förmågan att analysera talsituationen, 

mottagaranpassa språket och välja ut relevanta stilfigurer. Dessutom innebär detta att 

eleverna genom metareflektion underlättar sin planering, utformning och genomförande av 

de egna presentationerna. Eleverna får därmed verktygen för att reglera hur de väljer att 

framhålla sin person, frambringa eller visa känslor samt hur presentationens innehåll vinklas. 
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I förlängningen innebär detta att eleverna genom olika övningsmoment och med 

utgångspunkt i tidigare erfarenheter och förväntningar understödjs att bli aktiva inlärare. 

Detta är emellertid tveeggat eftersom förväntningar kan leda till att eleverna slentrianmässigt 

tror att läraren ska förlösa kunskapen utan att de tar egna initiativ. Med andra ord kan alltför 

detaljerade instruktioner bidra till att eleverna istället blir passiva inlärare, exempelvis om 

de förväntar sig att det alltid finns givna uppgiftslösningar, vilket medför att eleverna talar 

för läraren istället för lärandet.   

Trots detta ökar komplexiteten på kunskaperna i och med att fler språkvetenskapliga begrepp 

förutom partesmodellen introduceras. Undervisningen om retorikens grundpelare är också en 

påbyggnad av elevernas förmåga att planera framföranden med utgångspunkt i 

partesmodellen och andra taldesigner. Följaktligen arbetar lärarna med förmågor som ligger 

närmre det faktiska framförandet i det här steget av den konstruktiva länkningen. Eftersom 

retorikens grundpelare kan användas för att analysera retoriska framföranden kan de också 

användas för att ge eleverna återkoppling. Ett exempel på detta skulle kunna vara att eleverna 

får återkoppling på inledning, argumentation/huvvuddel och avslutning med utgångspunkt i 

retorikens grundpelare. Bearbetningen av olika stilmedel breddar också elevernas språkliga 

repertoar och därmed också universella färdigheter i språkutvecklingen. Dessutom utvecklar 

eleverna metakunskaper om stilmedel samtidigt som de får nya sätt att uttrycka sig i tal och 

skrift.  

Sammantaget arbetar de tre lärarna med flera olika exempeluppgifter även om lärare 1 och 

lärare 3 initialt uppgav motsatsen. En möjlig förklaring till detta kan vara att de uppfattar 

exempeltal som elevproduktioner och att sådana tillhandahålls av Skolverket inför det 

nationella provet. Ytterligare en detalj är att lärare 1 och lärare 3 anger att de använder sig av 

videoinspelade exempeltal i engelskundervisningen men inte i svenskundervisningen. Roten 

till detta kan vara att de båda lärarna har samma elever i båda ämnena vilket leder till att 

undervisningen ibland blir ämnesövergripande. 

Det finns således en stor samstämmighet mellan forskning och de tre lärarnas genomförande 

av undervisningen. Trots att det är oklart om det finns en bakomliggande tanke om att 

utveckla elevernas problemlösningsfråga och att genom olika analysuppgifter frambringa 

metakunskaper för retorik. Dessa metakunskaper utgör en brygga mellan övningsuppgifterna 

och elevernas planering av det egna framförandet. Meningen verkar vara att ge eleverna 

förutsättningar att ta ansvar för det egna lärandet genom att tillhandahålla olika termer och 

begrepp för att underlätta lärprocessen och att utveckla ett ämnesspråk. Begreppen och 

kunskapen om olika stilmedel är dessutom behjälplig för eleverna när de analyserar olika 

exempeltal. Eftersom eleverna genom olika analysuppgifter inhämtar kunskaper blir de 

aktiva inlärare. Däremot är det enbart lärare 2 som anger konventionella metoder i det 

pedagogiska arbetet med exempeltal. Lärare 1 och lärare 3 representerar i det här 

sammanhanget en alternativ pedagogik eftersom deras arbete med exempeltal i större 

utsträckning är läromedelsfokuserad och inriktad på delar av hela tal snarare än fullständiga 

autentiska tal.  
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Olika återkopplingsmetoder för uppföljning av olika förmågor 

 

I kommande avsnitt analyseras de tre intervjuade lärarnas angivna återkopplingsmetoder som 

syftar till att leda eleverna för att de ska utvecklas mot kunskapsmålen för muntlig 

framställning i svenska 2. Först och främst presenteras intervjusvar om tillämpningar av 

muntlig återkoppling samt för förmågeutveckling av språk, disposition och 

framförandemoment vid muntlig framställning. Detta åtföljs av redogörelser för mer 

återkopplingsformer vars syfte är att utveckla dessa färdigheter men också kamratrespons 

kommer att behandlas. Återkopplingsmetoderna som informanterna berättat om kommer att 

analyseras utifrån denna studies båda teoretiska utgångspunkter nämligen konstruktiv 

länkning och systematisk framåtsyftande återkoppling. Följaktligen kommer lärarnas 

intervjusvar om metoder för att synliggöra lärande i förhållande till kunskapsmål och deras 

sätt att leda eleverna vidare att analyseras i detta avsnitt. De återkopplingsformer som lärarna 

angett analyseras också genom att ställas i kontrast till didaktisk forskning. Analysen 

behandlar också vilka förutsättningar lärarna säger att de skapar för att eleverna ska ta ansvar 

för det egna lärandet. I detta avsnitt kommer begrepp som diagnostisk, överblickande eller 

formativ återkoppling, aktiva inlärare att användas för att analysera angivna lärarnas metoder 

att följa upp och utveckla lärande. Dessutom kommer begreppen prestationsmål och 

inlärningsmål också att nyttjas för att tolka och analysera intervjusvaren i förhållande till 

forskningslitteraturen. Andra teoretiska begrepp är deskriptiv återkoppling, värderande eller 

processinriktad dito samt resultatinformation.  

 

Muntlig återkoppling 

 

I detta avsnitt presenteras informanternas intervjusvar angående deras arbetsmetoder med 

muntlig återkoppling. Intervjusvaren och aktuell didaktisk forskning kommer sedan att 

analyseras i avsnittets avslutande del. Följaktligen kommer den muntliga återkopplingstypen 

och dess användningsområden presenteras i relation till didaktisk forskning.  

Lärare 1 säger att resultatfokuserade elever ofta vill ha en motivering om de inte uppnått 

förväntat betyg. Däremot kan detta också leda till att eleverna fokuserar på betyget istället 

för vilka kunskaper de faktiskt visat och således finns också risken att de inte tar del av de 

framåtsyftande kommentarerna. För att engagera eleverna i lärprocessen och för att se till att 

de tar del av återkopplingen presenteras denna muntligt. Lärare 1 uppger att den muntliga 

återkopplingen skiljer sig från den skriftliga och att den innehåller inslag av beröm. För att 

återkopplingen ska bli ändamålsenlig och att den faktiskt leder eleverna mot måluppfyllelse 

och för en positiv kunskapsutveckling betonar lärare 1 vikten av att ge muntlig återkoppling. 

En anledning till detta är att lärare 1 vill vara säker på att återkopplingen går fram. Om 

återkoppling enbart förmedlas via skolans läroplattform finns risk för att eleverna endast läser 

vad de fick för betyg. Dock genomför lärare 1 muntlig återkoppling primärt betygssamtal i 

mitten av terminen.  
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Lärare 2 anger ett liknande som yrkeskollegan upplägg eftersom muntlig återkoppling 

portioneras ut i samband med betygssamtal 1 - 2 gånger/termin. Trots detta sker återkoppling 

i klassrummet under arbetsprocessens gång i form av direkta synpunkter från läraren medan 

eleverna skriver sina tal. Samtidigt som samtliga av de intervjuade lärarna anser att muntlig 

återkoppling är välinvesterad tid, upplever lärare 2 att hen tappar kontroll över vad som 

händer i klassrummet om hela lektioner ska ägnas åt uppföljande samtal.  

Lärare 3 och lärare 1 anger också att de ger generell återkoppling till hela klassen efter ett 

avslutat moment. Vid denna återkopplingsform nedtecknas framåtsyftande kommentarer på 

tavlan som inriktar sig mot gemensamma utvecklingsområden för eleverna. Vidare anger de 

båda lärarna att dessa helklassamtal generellt handlar om att eleverna måste utveckla 

framförandenas inledning och avslutning. I årskurs 1 brukar eleverna inte vara speciellt noga 

med varken inledning eller avslutning och en uppåtgående trend går att skönja i årskurs 2 vad 

gäller att väcka intresse i allmänhet, men vid inledningen av framförandet i synnerhet.  

Lärare 1 och lärare 2 har baserat på vad de säger olika sätt att dokumentera elevernas 

framsteg. Oavsett återkopplingsform är tidsbrist en ständigt återkommande faktor och därför 

sker muntlig återkoppling oftast på terminsbasis. En annan aspekt på detta är också att den 

muntliga återkopplingen enligt både lärare 1 och lärare 3 tenderar att bli mer personlig.  

Jönsson (2013) betonar att skolans betygskultur bidrar till att eleverna i större utsträckning 

fokuserar på resultat istället för lärande än att de förvärvar goda kunskaper. På grund av detta 

måste lärares återkoppling vara effektiv och engagera eleverna. Jönsson (2013) framhäver 

till skillnad från Beaumont, O’Doherty, och Shannon (2011) att muntlig återkoppling kan bli 

för personlig och tappa sin saklighet. Därmed bör även de terminsbaserade 

utvecklingssamtalen vara uppgiftsfokuserade istället för att framhäva elevens personliga 

styrkor.  

En annan aspekt på muntlig återkoppling är vad Lundahl (2014) kallar spontan återkoppling 

vilket sker kontinuerligt i klassrummet. Det är denna typ av återkoppling som tilldelas mitt i 

elevernas arbetsprocess som kanske primärt fokuserar vad eleverna gör och sekundärt var de 

är på väg. Med spontan återkoppling får lärare direkt insyn i arbetsprocessen och kan 

därigenom kontrollera hur eleverna förhåller sig till kunskapsmålen. Enligt Lundahl (2014) 

krävs goda relationer mellan lärare och elever för att spontan återkoppling ska fungera på ett 

förtjänstfullt sätt. Om eleverna av någon anledning inte vill att läraren ska ha insyn i 

arbetsprocessen försvåras alltså återkopplingsmöjligheterna. Ett problem med att eleverna 

ägnar lektionstid åt att arbeta är att de kan uppleva att prestationen och inte lärandet står i 

centrum. Med andra ord riskerar lärprocessen att fokusera prestationsmål istället för 

inlärningsmål om eleven exempelvis har betyg och inte lärande som huvudsaklig drivkraft.  

Lundahl (2014) skriver också att det finns en avgörande skillnad mellan resultatinformation, 

diagnostisk återkoppling, överblickande återkoppling och systematisk framåtsyftande 

återkoppling. Resultatinformation är primärt riktar sig till att informera eleven om deras betyg 

och studieresultat. Den systematiska framåtsyftande återkopplingen planeras och tilldelas å 

andra sidan inom ramen för en lärprocess. Överblickande och diagnostisk återkoppling är på 
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sin höjd lägesbeskrivningar vars syfte är att berätta elevens nuvarande måluppfyllelse men inte 

hur hen ska nå nya mål 

 

Analys av muntlig återkoppling 

 

Den muntliga återkopplingen sker främst i syfte att eleverna ska få vetskap om sina 

studieresultat. Huvudsyftet är att informera eleverna om deras studieresultat och inte för 

enskilda lärprocesser. Denna återkopplingsmetod är på sin höjd diagnostisk eller överblickande 

eftersom den motsvarar ett samtal vad eleven behöver göra för att nå ett betyg snarare än hur 

de ska inhämta enskilda kunskaper och förmågor som är betygsgrundande. Därmed motsäger 

detta inte att muntlig återkoppling kan vara framåtsyftande men den kan bidra till att eleverna 

handlar för att prestera för betyg istället för att nå nya kunskaper. Däremot tilldelas 

framåtsyftande muntlig återkoppling av två av lärarna med den lilla skillnaden att den riktas 

mot kollektivet. Rent generellt brukar eleverna då behöva uppmanas att fundera extra över sin 

inledning och avslutning och därför kan denna återkopplingsform sammankopplas till disposito 

i den retoriska arbetsprocessen. Med andra ord ger lärarna konkreta exempel på hur de omsätter 

kunskapskriterier i den kollektiva återkopplingen. 

Informanterna framhåller till skillnad från forskningslitteraturen främst att tiden inte räcker till 

för att ge eleverna relevant muntlig återkoppling. Intervjusvaren gav däremot olika budskap 

bland annat svarade lärarna att återkoppling ska fokusera på vad eleverna presterat och inte på 

deras person. Samtidigt uttrycker informanterna att de berömmer elevernas prestationer och att 

de är extra benägna att göra det i samband med muntlig återkoppling. Muntlig återkoppling 

genomförs endast 1 - 2 gånger/termin och därför klassificeras den primärt som 

resultatinformation snarare än framåtsyftande. Lärarnas kommentarer som ges muntligt kan 

naturligtvis vara framåtsyftande samtidigt som de kan innebära att fokus flyttas från 

kunskapsmålen till eleven som person. Forskningslitteraturen och lärarna framhåller således att 

återkoppling i muntlig form kan vara svår att systematisera men av olika skäl. Lärarna anger 

primärt tidsaspekten medan litteraturen påvisar svårigheten att konsekvent förhålla sig till 

kunskapskriterier vid muntlig återkoppling. En tänkbar anledning till att lärarna inte uttrycker 

samma sak i sina intervjusvar kan bero på att muntlig återkoppling i första hand använts för att 

underrätta eleverna om deras kunskapsutveckling på kursbasis istället för momentbasis. 

Därmed nyttjas den muntliga återkopplingen i högre grad för vid betygssamtal till skillnad från 

den skriftliga återkopplingen som istället riktar sig till momentspecifika förmågor.  

Härnäst följer analyser av lärarnas användning av alternativa återkopplingsmetoder. Med 

detta menas icke-konventionella återkopplingstekniker som processinriktad återkoppling 

med lärarrespons, interaktiv återkoppling och inspelad återkoppling 
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Återkopplingsmetoder för utveckling av språk, disposition och framförande 

 

I detta delkapitel kommer återkopplingsformer som syftar till att utveckla olika förmågor hos 

eleven som talare att behandlas. Följaktligen analyseras uppföljningen av de förmågor som 

lärarna beskriver att de arbetar med. För att kunna genomföra detta har begrepp som 

självvärderingar, inlärningsmål och prestationsmål använts. Eftersom dessa begrepp 

kontrasterar produkt- och processorienterat lärande. Precis som i tidigare kapitel presenteras 

lärarnas intervjusvar först, åtföljt av didaktisk forskning. Därefter presenteras skillnader och 

likheter mellan de båda empiriska materialen. 

Både lärare 1 och lärare 2 anger att deras elever lämnar in en skriftlig promemoria (PM) inför 

varje presentationstillfälle. För att eleverna ska erhålla återkoppling på sin PM uppmanas de 

att lämna in detta i god tid innan examinationstillfället. Det huvudsakliga syftet är att lärarna 

ska få inblick i talets övergripande struktur, inledning, avslutning, argumentation samt vilka 

stilfigurer eleverna har för avsikt att använda. Båda informanterna anger att detta följer 

samma mall som vid det nationella provet i svenska.  

Lärare 3 uttrycker ett annat arbetssätt än de båda ämneskollegorna. Detta framgår bland annat 

av att hen anger att eleverna alltid erbjuds en provomgång inför examination i muntlig 

framställning. Syftet med ett sådant övningstillfälle är en förutsättning för att lärare 3 ska 

kunna ge återkoppling på presentationerna. Lärare 3 säger att övningstillfället inte är 

obligatoriskt och att ungefär 4 - 5 elever per klass brukar utnyttja detta extratillfälle för 

återkoppling och de elever som närvarar och framför sina tal får då återkoppling och ges 

därmed möjlighet att utveckla sina framförandetekniker. Återkopplingen nedtecknas då i en 

konkretiserad matris som är fokuserar innehåll, disposition och språkbehandling snarare än 

kunskapskvaliteter.  Återkopplingen kretsar således kring styrkan i elevens argumentation, 

talets disposition, källhantering, språkbruk, framförandet samt användningen av retorikens 

grundpelare. Således präglas återkopplingen av några positiva ord om elevens presentation 

men även olika aspekter på vad hen kan göra för att utveckla sina kommande muntliga 

examinationer. Den positiva återkopplingen ges inte för att eleven ska lämna eventuella 

utvecklingsområden, utan används som måttstock för detta framförande och vilken 

kunskapsnivå som förväntas på framtida presentationer. Lärare 3 upplever att konkretiserade 

matriser kopplade till dessa förmågor underlättar återkoppling på elevarbeten eftersom de 

hjälper till att överblicka dessa specifika aspekter med framföranden. Följaktligen fokuseras 

inte olika kunskapskvaliteter i samband med återkopplingstillfället.  

Till skillnad från lärare 3 berättar både lärare 1 och lärare 2 att de brukar spela in elevernas 

presentationer i bedömningssyfte och att det då rör sig om ljudupptagningar. Lärare 1 uppger 

att ljudfilerna enbart används för att dokumentera elevernas framsteg och på grund av detta 

brukar filerna inte laddas upp på läroplattformen. Lärare 2 uppger dock att skriftliga 

kommentarer på läroplattformen kompletteras med uppladdade ljudfiler. Däremot uppger de 

båda lärarna att huvudsyftet med de inspelade framförandena främst är att minska osäkerhet 

i bedömning av elevernas presentationer och i lärare 2:s fall för att eleverna ska kunna 

genomföra en självvärdering. I samband med detta publiceras också framåtsyftande 

kommentarer med fokus på elevframförandenas styrkor och utvecklingsområden på skolans 
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läroplattform. De båda informanterna framhåller också att denna återkopplingsteknik inte 

främjar att eleverna får beröm för sina framföranden.  

Lärare 1 adresserar en problematik med detta arbetssätt då återkopplingen tilldelas i samband 

med bedömning. Trots att eleverna får betygen i form av en ifylld bedömningsmatris efter 

avslutat moment anger hen att eleverna inte kontrollerar de framåtsyftande kommentarer som 

publicerats på läroplattformen. 

Vid bedömningstillfället säger lärare 3 att den skriftliga återkopplingen nedtecknas på 

bedömningsmatrisen i form av plus och minus, uppstaplat i punktform. Det vill säga vilka 

styrkor framförandet hade och vilka utvecklingsområden som finns. Precis som lärare 1 anger 

lärare 3 att det finns en risk för att elever stirrar sig blinda på betyget och att de ignorerar 

återkopplingen och detta är huvudanledningen till att hen ger återkoppling i punktform. Trots 

att hen upplever att kort och koncis återkoppling varit mer effektiv än längre, 

sammanhängande textstycken med kommentarer så önskar hen att det fanns mer tid att ge 

eleverna respons muntligt. Dessutom är de utdelade bedömningsmatriserna ett verktyg för att 

åskådliggöra vad eleverna kan och vad de ska göra för att nå nya mål nästa steg.  

De tre intervjuade lärarna säger att de endast i liten utsträckning arbetar med 

kamratbedömningar. Lärare 1 säger att kamratbedömningar inte används vid examination av 

muntliga framställningar men att de i sådana fall integreras i själva lärprocessen, exempelvis 

vid ett övningstillfälle. Lärare 1 och även lärare 2 uttrycker att tid är en viktig faktor till att 

mer utförlig kamratrespons inte används i undervisningen och vid examination av muntlig 

framställning. Lärare 2 säger att hen låter eleverna genomföra skriftliga kamratbedömningar 

vid examinationer och en av anledningarna till detta är att minska anspänningen och för att 

eleverna ska våga ge varandra synpunkter.    

Hattie och Timperley (2007) har i en metastudie analyserat hur återkoppling blir som mest 

ändamålsenlig. De presenterade att målrelaterad återkoppling var den återkopplingstyp som 

fungerade allra bäst, eftersom detta rörde uppgifter med instruktioner hur målen skulle nås. 

Återkoppling i form av beröm, belöningar eller bestraffningar är den som visade sig minst 

effektiv.  

Hernández (2012) betonar likt Hattie och Timperley att återkoppling ska vara kortfattad, 

målrelaterad och fokusera på utvecklingsområden. Jönsson (2013) framhåller å andra sidan 

att återkoppling som enbart fokuserar på utvecklingsområden leder till att lågpresterande 

elever kan få känslor av hopplöshet inför bedömning av deras uppgifter vilket kan leda till 

att de blir omotiverade. Således bör återkopplingen vara utformad på ett sådant sätt att 

eleverna uppmuntras att ta ansvar för det egna lärandet. Trots detta ska lärare enligt Barry 

och Murphy (2016) inte ge beröm vid återkoppling: ”Presentation feedback should inform 

the speaker about the audience’s reaction to their work, suggest improvements for future 

presentations and motivate the person to present again” Barry och Murphy (2016, s. 215). 

Barry och Murphy uttrycker således att det finns en konflikt mellan att utforma främjande 

återkoppling utan att ge beröm och fokusera på talarens person och egenskaper. 

Återkopplingen ska alltså kommunicera lärande utan att fokusera elevens person i vare sig 

positiv eller negativ bemärkelse. 
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En annan aspekt på återkoppling är att den inte ska beblandas med lärarens slutgiltiga 

bedömning enligt Lundahl (2014). Om så är fallet kommer återkopplingen att förlora sitt 

syfte genom att eleven istället fokuserar på studieresultatet istället för att försöka nå nya 

kunskaper. 

Murphy och Barry (2016) framhåller att elevens självreflektioner är essentiella för att eleven 

ska fokusera på enskilda aspekter av framförandet och klargör därigenom lärandemål. För att 

synliggöra lärandet för eleven måste hen alltså kunna detaljstudera sitt anförande. En strategi 

för att ge eleverna sådana förutsättningar är att dokumentera elevernas framföranden på film 

eller genom att spela in deras presentationer. Trots att den här typen av dokumentation enligt 

Murphy och Barry (2016) är ett kraftfullt hjälpmedel skulle det enligt samtliga lärare vara 

enormt tidskrävande att bevittna och reflektera över presentationer med samtliga elever. 

Även om detta inte omsätts i praktiken så försvårar det elevernas möjlighet att få inblick i 

utvecklingsområden på detaljnivå. Ett sätt att kringgå tidsaspekten med återkoppling på 

elevframföranden skulle kunna vara att ladda upp filerna på läroplattformen. Dock råder 

samma problematik som vid uppladdade kommentarer och det är att återkopplingen kan 

förlora sitt syfte, vilket är att vägleda eleverna vidare. Enligt Murphy och Barry (2016) finns 

vissa svårigheter med att bedöma elevers muntliga framställningar formativt. Denna 

dokumentationsform medför att både verbala och icke-verbala signaler kan betraktas flera 

gånger om. Inspelade muntliga framställningar kan användas för att förmedla kärnfull 

återkoppling enligt Murphy och Barry (2016) eftersom inspelningar utgör en lämplig 

utgångspunkt för eleverna att göra självvärdering.  

Precis som Murphy och Barry framhåller De grez, Valcke, Roozen (2009) finns flera 

återkopplingsmässiga fördelar med att spela in elevframföranden, medför det också ett etiskt 

ansvar. Datainspektionen (2017) betonar att lärare måste reflektera över anledningen till att 

de exempelvis filmar elever i klassrummet. Om eleverna inte känner att det kränker deras 

personliga integritet kan filmande motiveras. Detta rör sig trots allt om en 

undervisningssituation där det inspelade materialet utgör dokumentationsmaterial och 

hanteras på ett icke-integritetskränkande vis. Däremot finns alltjämt en konflikt mellan 

elevens beroendeställning gentemot lärare och skola och dokumentationens form. Trots att 

videoinspelade presentationer inte accepteras av alla elever skulle det potentiellt kunna 

användas för att utveckla elevernas kunskaper. 

Eftersom lärandet enligt Jönsson (2013) är en process kan läraren då hänvisa till tidigare 

framföranden för att påvisa en positiv utvecklingskurva, utan att använda värdeladdade ord 

eller fokusera på talarens person. En förutsättning för detta är att samma kunskaper prövas 

fler än en gång, alternativt att examinationsformen upprepas en eller flera gånger inom ramen 

för samma kurs. Med andra ord måste återkopplingen systematiseras och vara integrerad i 

lärarens övergripande didaktiska planering. Således bör läraren uppmärksamma en eventuell 

kunskapsutveckling mellan de båda momenten och examinationstillfällena genom att 

återkoppla. Trots att lärare kan ha flera överlappande undervisningsområden som svarar mot 

samma kunskapsmål bör bedömning inte beblandas med återkoppling enligt Lundahl (2014). 

Syftet är som tidigare nämnt att leda eleven vidare och inte att flytta fokus från goda insatser 
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och utvecklingsområden till förmån för betyg. Återkoppling som inte fyller detta syfte kan 

beroende på utförande klassificeras som diagnostisk, överblickande eller resultatinformation. 

En annan processinriktad återkopplingsform exemplifieras av De grez, Balcke och Berings 

(2010). De tre författarna presenterar en modell som kallas student response system vilket 

börjar med självvärdering och åtföljs av återkoppling från studiekamrater. Genom att värdera 

sina egna prestationer skapar eleverna förståelse för lärandemålen och får således enklare att 

ta ansvar för det egna lärandet. Eftersom återkopplingen också utdelas av studiekamrater 

bidrar detta till att stärka det kollektiva lärandet. 

 

Analys av förmågeuppföljningen 

 

Lärare 1:s angivna återkopplingsmetoder återspeglas i Hernández resonemang eftersom de 

båda förordar kortfattad återkoppling för att den ska bli så effektiv som möjligt. En rimlig 

orsak till detta skulle kunna vara tidsbrist vilket i sin tur kan härledas till planering av 

undervisningsprojektet. Givetvis beror också undervisningens planering av huruvida 

eleverna engageras i lärprocessen vilket är avgörande för deras fortsatta framsteg. Trots att 

lärare 3 däremot anger att hen skriver fram anförandenas positiva attribut är kommentarerna 

kunskapsinriktade utan att fokusera på elevens personlighet. Trots detta behandlar eleverna 

många gånger olika dagsaktuella ämnen som de är intresserade av vilket medför att ämnet 

får en personlig prägel.  Således kan återkoppling oavsett om den är positiv eller negativ få 

oönskade effekter. I stor utsträckning står detta utanför lärarens kontroll eftersom det ytterst 

är elevernas tolkning av återkopplingen som avgör deras mottagande av densamma. Däremot 

finns alltjämt en risk att intentionerna med återkopplingen går förlorade om eleven inte tar 

till sig den.  

Informanterna presenterar olika sätt att främja elevernas förmåga att disponera och 

strukturera sina framföranden samtidigt som eleverna får chansen att bli aktiva inlärare. En 

nyckel till att eleverna ska bli aktiva inlärare är att återkopplingen är målrelaterad, likt Hattie 

och Timperley förordar. Syftet med detta är att eleverna ska ta ansvar för det egna lärandet 

och en aspekt på att göra eleverna till aktiva inlärare är alltså att under lärprocessens gång 

betona elevens förhållande till kunskapsmålen. När eleverna exempelvis har tydliga 

förväntningar på anförandenas disposition kommer deras chanser att nå kunskapsmålen att 

förbättras. För att eleven ska ta ansvar för det egna lärandet behöver läraren tilldela 

återkoppling löpande, vilket är en grundförutsättning för processinriktat lärande eller 

processinriktad återkoppling. Ett uttryck för processinriktad återkoppling är att eleven får 

respons mitt i lärprocessen. Detta införlivas bland annat av informanterna genom att 

sammanföra arbetsområdet argumentation till att både omfatta skriftlig och muntlig såväl 

som att jobba med att kräva att eleverna lämnar in planeringar/taldispositioner inför 

framföranden som att ha separata övningstillfällen före examination. För att eleverna ska 

kunna omsätta responsen i nya kunskaper behöver den naturligtvis vara målrelaterad.  

Den målrelaterade återkopplingen införlivas på olika sätt för informanterna. Två av tre 

jobbar med argumentation i ett sammanhängande moment och därför bearbetas samma 
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kunskapsmål vad gäller den strukturella aspekten. Trots detta kommer återkopplingen 

tillsammans med betyg vilket kan medföra att återkopplingen förlorar sitt syfte. Med andra 

ord strider detta med Lundahls resonemang om att återkoppling och bedömning bör separeras 

från varandra. Jönsson framhåller dock en annan aspekt på eleverna som aktiva inlärare och 

det avgörs av att elever prövar samma kunskaper inom ramen för samma kurs. Detta går alltså 

i linje med lärarnas arbete trots att bedömning och återkoppling tilldelas samtidigt.  

En annan aspekt på informanternas återkopplingsarbete är huruvida de erbjuder eleverna att 

bli aktiva inlärare. Exempelvis utdelas återkoppling i samband med en bedömningssituation 

eller vid ett övningstillfälle eller på elevens förberedda talmanus. Däremot är detta inte helt 

entydigt eftersom det finns viss risk att de elever som är i störst behov av återkoppling inte 

tar del av den. Följaktligen får de eleverna inte chansen att ta bli aktiva inlärare. Om lärare 

1 och lärare 2:s elever inte lämnar in sina PM i tid riskerar de att inte få någon återkoppling. 

Vidare har lärare 3:s elever ett frivilligt övningstillfälle där samma problematik råder. 

Däremot är detta en fråga om att eleverna ska klara av att ta eget ansvar och hålla sig till en 

tidsplan och därför kan inte enbart lärarna lastas om eleverna inte engagerar sig i 

lärprocessen. Om de inte håller tidsplanen har de heller inte möjligheten att dra nytta av 

lärarnas kommentarer. Med andra ord är detta kopplat till partesmodellens dispositionssteg 

(disposito). Detta inkluderar också förmågan att planera vilka språkliga stilmedel som talet 

ska innehålla.  

Lärare 1 och lärare 2:s återkoppling tilldelas delvis i slutet av lärprocessen vilket medför att 

chanserna att uppföljningen av elevernas kunskapsutveckling försämras. Vidare är det i 

huvudsak de studiemotiverade eleverna som gynnas av att återkopplingen sker i slutet av 

momentet. För att dessa återkopplingsformer inte ska missgynna de allra svagaste eleverna 

och bli diagnostisk skulle lärare 1 och 2:s elever kunna skriva ett preliminärt PM som de 

lämnar in några dagar före framförandet och på det viset skulle läraren få insyn i 

arbetsprocessen samtidigt som eleverna skulle få chansen att utveckla sin förmåga att 

strukturera sina manus. Denna metod skulle däremot vara mycket tidskrävande för läraren 

och då är det förståeligt att inlämning av PM sker dagen innan examination. Förutom att 

återkopplingen skulle kunna tidigareläggas är en annan möjlig lösning att återkopplingens 

frekvens ökar, vilket skulle förbättra lärarnas insyn i den retoriska arbetsprocessen.  

Lärare 3 skulle kunna ge eleverna mer fortlöpande återkoppling om övningstillfället var ett 

obligatoriskt moment, en till två lektioner innan examinationstillfället. Därmed skulle 

eleverna tvingas att framföra flera gånger och samtidigt reflektera över och utveckla 

presentationen. Trots att dessa återkopplingsmetoder är systematiserade finns således mindre 

justeringar som skulle kunna erbjuda en större träffyta, för att fler elever ska ta del av 

återkopplingen.   

De processinriktade återkopplingsformer som lärarna beskriver har således direkta 

förbindelser med partesmodellen. Genom att lärarna följer upp de strukturella elementen med 

framförandena stödjs den retoriska arbetsprocessen från början till slut. Eleverna får 

möjligheten att göra en självvärdering för att därmed lotsas vidare i utvecklingen mot 

kunskapsmålen. När eleverna värderar den egna presentationen arbetar de naturligtvis med 

utgångspunkt i partesmodellens sjunde steg, nämligen emendatio. I detta steg kan alltså 
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lärarnas kommentarer rikta sig till allt från argumentationens utformning till inledningens 

och avslutningens slagkraftighet samt användningen av språkliga stilmedel såväl som själva 

framförandet. Följaktligen är detta ett verktyg för att följa upp hur retorikens grundpelare 

införlivas med elevframförandena. Exempelvis genom att undersöka hur retorikens 

grundpelare varieras och kombineras i argumentationen.  

Förutom att följa upp samma förmågor som yrkeskollegorna gör vid återkoppling på 

skriftliga PM kan lärare 3 vid det extrainsatta övningstillfället också återkoppla på elevernas 

framförandestrategier. Således får denna strategi ytterligare en dimension eftersom den också 

syftar till att utveckla icke-verbala signaler och publikkontakt. Med andra ord tangerar lärare 

3:s elever actio två gånger inom ramen för momentet. Dels i samband med övningstillfället 

och dels vid examinationen. Detta främjar också att eleverna blir aktiva inlärare och är 

samtidigt ett led i ett processinriktat återkopplingsarbete. Att öva på actio innebär alltså att i 

princip hela den retoriska arbetsprocessen kan granskas. Det vill säga, hela vägen från 

intellectio till actio. Detta förutsätter naturligtvis att läraren också har insyn i skrivprocessen. 

Men i lärare 3:s fall verkar eleverna primärt stöttas i de inledande faserna och i framförande- 

respektive utvärderingsmomentet i partesmodellen.  

Efter avslutat moment ger Lärare 1 och lärare 3 dock återkoppling som bifogas tillsammans 

med en bedömningsmatris. En tänkbar risk med denna metod är enligt Lundahls resonemang 

som tidigare nämnt, att eleverna inte tar del av återkopplingen och istället fokuserar på 

bedömningen. Ett sätt att motverka detta är att likt lärare 3 använda en matris utan 

kunskapsnivåer som konkretiserar elevens förmåga vid övningstillfället. Detta motverkar att 

återkopplingen beblandas med bedömning och blir kontraproduktiv. På det sättet stipuleras 

ett inlärningsmål via återkopplingen vilket borgar för att eleverna kan ta ansvar för det egna 

lärandet. Men om återkoppling tilldelas tillsammans med ett betyg finns risk att den inte 

verkar framåtsyftande och istället blir resultatinformation. Trots detta jobbar lärare 1 och 

lärare 3 med muntlig och skriftlig argumentation i ett sammanhängande moment vilket 

innebär att eleverna får erhåller ett betyg samtidigt som de har chansen att utveckla sin 

argumentation genom ett annat framställningssätt. Däremot kan det finnas vissa aspekter av 

återkopplingen som är specifika för respektive framställningssätt vilka kan sakna relevans 

för elevernas fortsatta arbete. Samtidigt står det också klart att muntlig och skriftlig 

argumentation förutsätter en annan uppsättning förmågor vilket bidrar till att återkopplingen 

inte faller bort till förmån för betyget. 

Både lärare 2 och lärare 3 anger att de har självvärderande aktiviteter med eleverna. Detta 

har däremot inte anknytning till De grez, Valcke och Berings student response system 

eftersom eleverna inte genomför självvärderingen i direkt anslutning till 

framförandemomentet. Det är enligt lärare 3 bara en bråkdel av eleverna som genomför ett 

extra övningstillfälle och därigenom också den informella självvärderingen. Lärare 2:s elever 

har däremot en schemalagd självvärdering efter återkopplingstillfället, dock sker denna i 

samband med att eleverna får betyg på momentet. Ljudfilerna från elevpresentationerna 

laddas upp på läroplattformen. Den självvärderingen genomförs som en hemläxa och lämnas 

i ett kommentarsfält på läroplattformen. Där förväntas de skriva vad de upplever att de kan 

förbättra till nästa presentationstillfälle. Denna självvärdering syftar till att eleverna ska 
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reflektera över sitt lärande och hur deras språkbehandling, användning av stilfigurer, 

publikkontakt, presentationstekniska hjälpmedel och struktur kan utvecklas. Detta kan 

naturligtvis kopplas samman med emendatio i partesmodellen eftersom det förutsätter att 

eleverna reflekterar över sitt framförande. 

Sammanfattningsvis uttrycker lärarna att deras skriftliga återkoppling är deskriptiv, 

målrelaterad, delvis processinriktad och i huvudsak inte värderande. Detta till trots så önskar 

lärarna att mer tid fanns att ha reflekterande samtal med eleverna för att främja deras lärande 

men överlag råder samstämmighet mellan intervjusvaren och forskningen, trots att mindre 

variationer förekommer. Exempelvis att forskningen framhåller att bedömning och 

återkoppling inte ska kombineras men också att vissa elever inte får möjlighet att ta kontroll 

för den egna lärprocessen. Betygsfokuseringen märks inte enbart på att återkoppling och 

bedömning ibland beblandas med varandra, det handlar också om att lärarna ibland 

kommunicerar kunskapskvaliteter istället för kunskapsmål.  

En potentiell lösning på detta skulle kunna vara att eleverna genomför självvärderingen innan 

de får betyget för momentet. Självvärderingen tenderar annars att förlora sitt syfte eftersom 

läraren redan har bedömt eleverna. Trots detta hjälper det eleverna inför kommande 

presentationer. Ytterligare ett moment som skulle kunna ge självvärderingen en extra 

dimension är om elevernas presentationer skulle filmas vid ett schemalagt övningstillfälle. 

Då skulle inte bedömningen inte stå i vägen för återkopplingen samtidigt som fler elever 

skulle kunna utveckla sin presentationsteknik. Vidare skulle filmade presentationer bidra till 

att eleverna också kunde utveckla icke-verbala signaler, kroppsspråk, röstbehandling och 

publikkontakt som de inte får av ljudupptagningar. Dessutom bidrar inspelningar till att 

eleven kan bevittna framförandet flera gånger och på det sättet utvecklas ytterligare.  

I och med denna analys av informanternas arbete med systematisk framåtsyftande 

återkoppling framgår sammanfattningsvis att det finns utrymme för kompletterande moment. 

Med förankring i lärare 3:s modell borde återkoppling på filmade tal bidra till att utveckla 

eleverna i framförandemomentet utan att återkopplingen blir överblickande, diagnostisk eller 

resultatinformation. Följaktligen skulle eleverna få bevittna sitt kroppsspråk, höra sitt 

taltempo och därigenom kunna analysera brukandet av retorikens tre grundpelare. 

Följaktligen skulle det bli enklare att översätta icke-verbala signaler/kroppsspråk till hur väl 

eleven använder sig av ethos, pathos och logos. Lärare 1 och lärare 2 skulle också kunna 

tillföra detta som ett moment inför examinationstillfället för att ge eleverna möjlighet att 

omarbeta och utveckla sitt framförandes språkliga aspekter. Vid ett extra övningstillfälle 

skulle lärare 1 och 2 kunna fokusera på elevens agerande i talsituationen. Exempelvis genom 

att nedteckna utvecklingsområden vad gäller kroppsspråk, publikkontakt och röstlägen. Detta 

skulle i sin tur bli en informell självvärdering för eleverna som inte baseras på hur väl de 

förhåller sig till olika kunskapsnivåer utan istället vägleda deras fortsatta utveckling som 

talare. 
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Metoddiskussion 
 

I detta avsnitt kommer forskningsmetoderna för denna studie att diskuteras. Först avhandlas 

intervjumetoden som var semistrukturerad intervju och åtföljs av en problematisering av 

litteraturgenomgången som forskningsmetod. Därefter diskuteras den fenomenografiska 

tolkningsmetoden och till sist avhandlas studiens validitet och reliabilitet. 

Styrkan med informella, semistrukturerade intervjuer är att de i högre grad än strukturerade 

intervjuer fokuserar på individen. Detta medför att informanterna kan ge mer utförliga svar och 

att intervjun blir mer av ett dialogiskt samtal som inger trygghet för informanten då dennes 

perspektiv levandegörs. Svagheterna med informella intervjuer är enligt Patton (2002) att 

kvaliteten på datan beror på intervjuarens sociala förmåga och att hen ständigt formulerar nya, 

relevanta frågor för ämnet. Vidare kan det finns viss problematik i att hitta stringens i 

informanternas utsagor vilket kan försvåra möjligheterna att dra slutsatser. Däremot skriver 

Trost (2005) att den problematiken kan kringgås genom att intervjufrågorna baseras på några 

ramfrågeställningar, eller en intervjuguide. Denna intervjuguide bidrog alltså till att 

intervjuerna blev semistrukturerade.  

Att använda strukturerade intervjuer och ställa exakt samma, förformulerade frågor till alla 

informanter kan å andra sidan stänga intervjun och en tänkbar följd av detta är att informanten 

inte har något inflytande över intervjun enligt Patton (2002). Trots att informanternas utsagor 

troligtvis hade haft större samstämmighet om de fått exakt samma frågor valdes 

semistrukturerade intervjuer för att variationerna i lärarnas arbetssätt är av intresse för denna 

undersökning. Vidare har materialet strukturerats i en tematisering som baserats på 

intervjuguiden och de olika beskrivningskategorierna. Dalen (2008) skriver att tematiseringar 

belyser olika relevanta perspektiv på ett forskningsmaterials bestämda delar. En förutsättning 

för detta ligger i att söka samstämmighet i intervjumaterialet som därmed avgör vilka aspekter 

på materialet som ska betonas.  

Eftersom syftet med intervjuer enligt Patton (2002) är att få veta den intervjuades tankar och 

åsikter. På grund av detta att en annan individs perspektiv står i centrum är det viktigt att den 

som intervjuas inte serveras några färdiga lösningar eller leds i en bestämd riktning. Därför 

bedömdes det att en blandning av informella och formella, strukturerade intervjuer skulle passa 

för denna studie. När informanterna kontaktades och samtyckte till att delta i studien 

informerades de också om vad den skulle behandla men för att intervjusvaren inte skulle 

snedvridas fick informanterna veta vad det var för studie de skulle medverka i men de fick inte 

se intervjuguiden i förväg. Anledningen till detta är att det alltid finns viss risk för att 

intervjusvaren påverkas av informanternas eventuella förförståelse. För att få så liten påverkan 

av lärarnas förförståelse som möjligt formulerades öppna frågor till intervjuguiden.    

Eftersom meningen är att undersöka vad lärarna säger om olika undervisningsmetoder och olika 

former av återkoppling lämpar sig denna intervjuform. Om undersökningens syfte hade varit 

att få fram hur lärarna faktiskt återkopplar hade en triangulering med observationer, 

lärarintervjuer och elevintervjuer eller elevenkäter kunnat användas. Denna studie vilar på två 

empiriska material eftersom de ställs mot varandra, och i slutändan utmynnar i en analys. 
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Således är semistrukturerade intervjuer en lämplig forskningsmetod för att få svar på lärarnas 

angivna förhållningssätt till olika återkopplingsmetoder. Dessutom analyseras inte 

återkopplingsmetoderna i ett vakuum eftersom de är ett direkt resultat av informanternas 

långsiktiga arbete för att få eleverna att nå kunskapsmålen. Vidare ställs intervjusvaren i ett nytt 

ljus när de analyseras i förhållande till forskningslitteratur. Därmed kompletteras lärarnas 

uppfattningar/upplevelser och angivna arbetsmetoder med ett svenskämnesdidaktiskt 

perspektiv.  

För att komplettera de semistrukturerade, kvalitativa intervjuerna genomfördes också en 

litteraturstudie. Att relatera intervjuerna till forskningslitteraturen var essentiellt för studien 

eftersom de båda materialen kunde ställas mot varandra och på det sättet kunde en analys också 

sammanställas. Således har litteraturgenomgången bidragit till att vidga perspektiven och har 

underlättat analyserna av variationerna inom och mellan de båda empiriska materialen. Detta 

har exempelvis bidragit till att studien har kunnat inriktas på hur dessa lärares angivna 

arbetsmetoder är förankrade i didaktisk forskning och om inte vilka orsaker det kan tänkas ha.  

Forskningslitteraturen i denna studie är en blandning av elektroniska artiklar och tryckta 

bearbetningar i form av handböcker skrivna mellan år 1998 och 2016. Anledningen till denna 

avgränsning är att forskningsresultat är en färskvara och därför var målet att basera studien på 

så nya forskningsresultat som möjligt. Vidare beslutades det att artiklarna och handböckerna 

skulle vara skrivna på svenska och engelska samt att de skulle ha signifikans för 

undersökningen. Det vill säga att de skulle behandla konstruktiv länkning, iscensättande av 

undervisning om muntliga framställningar samt olika former av systematisk framåtsyftande 

återkoppling. Som tidigare nämnt riktades sökorden för att hitta passande artiklar för denna 

studie.  

De databaser och sökmotorer som använts var som tidigare nämnt Scopus, Google Scholar, 

Education Resources Information Center (ERIC), Nationalencyklopedin och Web of Science. 

Följaktligen användes ett brett urval av sökmotorer, några med mer allmän inriktning till 

skillnad från ERIC som är en databas med fokus på ämnesdidaktisk forskning. Vidare var 

sökorden som tidigare nämnt ”feed-forward”, ”feed-forward oral presentations”, ”rhetoric” 

och ”constructive alignment”. Målet var att dessa forskningsartiklar skulle vara granskade och 

de bearbetningar och handböcker som användes underordnades de granskade, vetenskapliga 

artiklarna.   

Om studien haft en annan inriktning hade exempelvis lärarintervjuer och elevenkäter kunnat 

ställas mot varandra för att få svar på om eleverna upplever att lärarnas återkoppling uppfyller 

sina syften. Detta hade kunnat kompletteras med observationer av undervisnings- och 

återkopplingssituationer. I denna studie fokuseras dock implementeringen av kunskapsmålen 

och hur lärarna säger att de arbetar med återkoppling för att eleverna ska utvecklas i riktning 

mot lärandemål samt hur detta förhåller sig till didaktisk forskning. Således fann författaren att 

dessa båda empiriska material skulle räcka för att kunna besvara undersökningens syfte.  

Marton och Booth (2000) skriver att den fenomenografiska ansatsen bland annat används för 

att tolka olika uppfattningar av pedagogiska fenomen. På grund av detta valdes en 

fenomenografisk tolkning av empirin eftersom syftet är att uppnå förståelse för informanternas 
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utsagor om att gestalta undervisning och att återkoppla systematiskt för att förmå eleverna att 

nå kunskapsmålen för muntlig framställning. Dessutom applicerades denna tolkningsmetod 

också på forskningslitteraturen eftersom de båda materialen ställdes jämte varandra.  

Systematisk framåtsyftande återkoppling undersöktes alltså ur två olika perspektiv. Eftersom 

fenomenet egentligen är samma valdes en gemensam analysmodell. Andra tänkbara alternativ 

till den fenomenografiska ansatsen hade kunnat vara kritisk diskursanalys eller kvalitativ 

textanalys av forskningslitteraturen. Vad gäller kritisk diskursanalys skulle denna metod kunna 

ha använts för att diskutera olika maktförhållanden inom utbildningssystemet. Trots att några 

av undersökningens konklusioner indikerar att sådana maktstrukturer påverkar svensklärares 

ämnesurval var detta inte den ursprungliga tanken. I denna studie har företeelsen systematisk 

framåtsyftande återkoppling undersökts och även om detta skulle kunna fungera som ett kritiskt 

inlägg i skoldebatten så är det inte kopplat till undersökningens ursprungliga syfte. Kvalitativ 

textanalys hade naturligtvis också kunnat användas och i sådana fall vid bearbetning av 

forskningslitteraturen. Författaren bedömde dock att dessa tolkningsverktyg skulle blivit 

överflödiga eftersom både intervjusvar och forskningslitteratur behandlar samma ämnen.  

Uljens (1989) skriver att den fenomenografiska ansatsen är omdebatterad eftersom den anses 

för översiktlig och ytlig eftersom metoden saknar en tydlig forskningsmetodik. En risk med en 

fenomenografisk ansats är att de uppfattningar, attityder eller angivna handlingar som 

undersöks är fristående från sin kontext. Detta är däremot inte fallet med denna studie eftersom 

ett gemensamt fenomen undersöks ur två olika perspektiv samtidigt som informanterna verkar 

i samma utbildningskontext och jobbar med samma kunskapsmål. Därmed kan den 

fenomenografiska ansatsen tillämpas för analys av hur arbetssätten mellan respektive informant 

varierar. Det vill säga hur de via olika undervisnings- och återkopplingsmetoder får eleverna 

att uppnå kunskapsmålen. 

Validitet och reliabilitet är två begrepp som närvarat under arbetsprocessen. Enligt Kylén 

(2004) innebär begreppet validitet att det som är relevant för studien undersöks. För att stärka 

studiens validitet har sådana intervjusvar som berör olika bedömningspraktiker skalats bort 

tillsammans med de återkopplingsmetoder som bedömdes vara irrelevanta för studien. Ett 

exempel på arbetet med studiens validitet är att infoga intervjuerna i olika 

beskrivningskategorier. Dessa baserades som tidigare nämnt på intervjuguiden som i sin tur 

byggdes kring en undervisningscykel med utgångspunkt i konstruktiv länkning. Således har 

arbetet med studiens validitet varit en ständigt pågående process vilket skiljer sig något från 

validitet inom kvantitativ forskning då själva undersökningsmetoden säkerställer att 

slutresultatet kan valideras.  

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och Wängnerud (2017) skrivet att det finns olika typer 

av validitet. Författarna anger att det är viktigt att skilja på begreppsvaliditet och 

resultatvaliditet. För att uppfylla den förstnämnda behöver exempelvis begrepp ur 

forskningslitteraturen kunna operationaliseras. Detta har bland annat införlivats genom att 

relatera begrepp från forskningslitteraturen till lärarnas intervjusvar. Resultatvaliditet uttrycker 

å andra sidan om mätresultaten överensstämmer med det författaren avser att undersöka. Vad 

gäller begreppsvaliditeten i denna studie så inriktades den på att analysera lärares utsagor i 

relation till didaktisk forskning med utgångspunkt i konstruktiv länkning och systematisk 

framåtsyftande återkoppling. Eftersom lärarnas intervjusvar analyserades och inte deras 

faktiska handlingar uppfyller denna studie begreppsvaliditet. Detta jämfördes bland annat 
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genom att relatera olika allmän- och ämnesdidaktiska begrepp kopplade till konstruktiv 

länkning och systematisk framåtsyftande återkoppling som sedan operationaliserades 

Följaktligen handlar detta om att analysera hur lärare beskriver sitt arbete med systematisk 

framåtsyftande återkoppling i relation till allmändidaktisk och ämnesdidaktisk 

forskningslitteratur och inte hur dessa lärare faktiskt tillämpar systematisk framåtsyftande 

återkoppling. Vidare är de teoretiska utgångspunkterna essentiella för att både analysera 

intervjusvar och forskningslitteratur. Sammantaget är en förutsättning för begreppsvaliditet 

alltså att de teoretiska begreppen överensstämmer med det empiriska materialet. Detta är en 

aspekt på att studien har en god begreppsvaliditet samtidigt som det är ett kännetecken på 

empirisk validitet. Exempelvis är informanternas utsagor om hur de skapar konstruktiv länkning 

en grundbult för deras återkopplingsarbete. Med andra ord överlappar de teoretiska 

utgångspunkterna, forskningslitteraturen och informanternas utsagor varandra.  

För en god resultatvaliditet behövs enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och Wängerud 

(2017) en god begreppsvaliditet och en hög reliabilitet. För att uppfylla detta behöver vi 

säkerställa att vi använder lämpliga mätinstrument. Vidare innebär reliabilitet att olika 

systematiska och osystematiska fel undviks vid materialinsamlingen. För att få fram ett 

önskvärt mätresultat och att höja studiens reliabilitet sorterades intervjusvar och 

forskningslitteratur som rörde olika bedömningspraktiker bort. Trots att systematisk 

framåtsyftande återkoppling förutsätter en bedömning i förhållande till kunskapsmål är det 

alltjämt själva iscensättningen av undervisningen och utvecklingen av olika förmågor som är 

intressanta för denna studie och inte själva bedömningen. Trots att denna studie kanske inte har 

den allra högsta generaliserbarheten men det betyder det inte per automatik att studien har låg 

reliabilitet.  
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Resultatsammanfattning 
 

Syftet med detta arbete var att analysera hur systematisk framåtsyftande återkoppling beskrivs 

i internationell och nationell didaktisk forskning och ställa det i relation till hur tre 

yrkesverksamma lärare beskriver att de arbetar med systematisk framåtsyftande återkoppling 

för att elever ska nå kunskapsmålen för muntlig framställning i svenska 2. Den teoretiska 

referensramen som användes var konstruktiv länkning och systematisk framåtsyftande 

återkoppling. Med dessa teoretiska utgångspunkter har tre lärares intervjusvar analyserats i 

relation till nationell och internationell allmän- och ämnesdidaktisk forskning. Därmed har 

fokus legat på att analysera de förmågor och färdigheter som lärare arbetar med att utveckla hos 

eleven samt eventuella skillnader mellan den didaktiska forskningen och intervjusvaren. I detta 

avsnitt kommer ett svenskämnesdidaktiskt perspektiv att anläggas där potentiella anledningar 

till skillnaderna mellan lärarnas angivna handlande och forskningslitteraturen presenteras.   

Intervjusvaren visade att informanterna introducerar undervisningsämnet på olika sätt och att 

de angav olika undervisningstekniker för det första lektionstillfället. Lärare 1 och lärare 2 

beskrev undervisningsämnets introduktion som en genomgång och konkretisering av 

kunskapsmål, instruktioner och tillhörande bedömningsmatriser. Lärare 3 berättade å andra 

sidan om det ämnesinnehåll som momentet inleds med. Följaktligen anger dessa lärare två olika 

sätt att jobba med konstruktiv länkning. De två förstnämnda lärarna angav att de ger eleverna 

verktygen för att kunna uppvisa goda studieresultat samtidigt som lärare 3 snarare framhöll 

olika ämnesinnehåll.  

Vid analys av lärarnas intervjusvar kunde man se att undervisningen både hade inslag av 

prestationsmål och inlärningsmål. Exempelvis indikerar lärare 1 och lärare 2:s resonemang att 

de fokuserar på att eleverna ska nå höga betyg. Bland annat framhåller de vikten av att deras 

elever vet vad som krävs för att nå ett visst betyg snarare än de kunskaper de ska inhämta för 

att uppnå kunskapsmålen. Följaktligen är lärare 3 inte i lika hög grad inriktad på olika 

kunskapskvaliteter då hen istället anger att grunden för argumentationsteknik klargörs första 

lektionen. Trots detta är det svårt att säga om de prestationsorienterade lärarnas eller den 

inlärningsfokuserade lärarens elever uppvisar den bästa kunskapsutvecklingen. Å ena sidan är 

ökad tydlighet ett verktyg för att eleverna ska ta ansvar för det egna lärandet men samtidigt kan 

detta bidra till att eleverna tror att det är läraren som förlöser deras kunskaper. Dessutom kan 

en introduktion av ämnesinnehåll utan koppling till svenskämnets kursplan och kunskapskrav 

tappa sitt sammanhang. Trots detta presenterar lärare 3 likt yrkeskollegorna en pedagogisk 

planering för momentet. Vidare är detta grunden i det pedagogiska arbetet eftersom det medför 

att eleverna får rimliga förväntningar på ämnesområdet. Detta skulle också kunna bero på att 

de tre lärarna har olika syn på vad konkretiserade kunskapsmål egentligen innebär. I sådana fall 

skulle det betyda att de två förstnämnda lärarna betonar kopplingen mellan mål och 

studieresultat medan lärare 3 istället framhäver kopplingen mellan målen och elevens retoriska 

färdigheter. 

Av forskningslitteraturen framgick det att det är viktigt att klargöra lärandemålen för eleverna. 

Detta beror på att de behöver tydliga direktiv för att kunna utvecklas i rätt riktning. En annan 
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aspekt på detta är att lärare inte ska förmedla prestationsmål till eleverna utan inlärningsmål, 

vilket är avgörande för att eleverna ska få rimliga förväntningar på undervisningsämnet. 

Trots att dessa tre lärare jobbar på studieförberedande program med elever som är 

resultatfokuserade finns alltjämt en skiljelinje mellan lärare 1, lärare 2 och lärare 3 och 

forskningslitteraturen. Detta skulle kunna bero på att de två förstnämnda yrkeskollegorna 

jobbar på det naturvetenskapliga programmet och att deras elever är extra studiemedvetna. 

Detta kan också förklaras med att lärare 3 verkar ha samma upplägg på det studieförberedande 

teknikprogrammet och på hotell- och restaurangprogrammet. Däremot ställs prestationsmål och 

inlärningsmål något orättvist ofta i ett dikotomiskt förhållande till varandra. Att eleverna jobbar 

för att uppnå höga betyg behöver inte nödvändigtvis flytta fokus från deras inlärning och om 

eleverna studerar för att nå höga betyg kan de faktiska färdigheterna hamna i bakvattnet vilket 

bidrar till att lärandet försämras.  

Dessutom finns andra omkringliggande faktorer som spelar in. Exempelvis har den allmänna 

resultatfokuseringen ökat i skolan vilket också bidrar till att lärarna undervisar för att eleverna 

ska uppnå bra betyg snarare än att inhämta kunskaper, och utveckla färdigheter och förmågor 

som de kan tillämpa. Vidare skulle detta kunna vara ett resultat av att samhälle, näringsliv och 

högskolor ställer högre krav på att eleverna presterar goda studieresultat. Därmed skulle 

lärarnas betoning på resultat kunna vara ett symptom på att olika internationella organisationer 

som OECD och PISA fått allt större inflytande över det svenska skolsystemet. En hög ranking 

inom OECD bidrar till en starkare internationell prestige, vilket är gynnsamt för andra 

särintressen i samhället.  

De undervisningsmetoder som lärarna uppger omfattar bland annat att redovisa den retoriska 

arbetsprocessen (partesmodellen) till att presentera olika taldispositioner för eleverna samt att 

de får bryta ned och analysera olika exempeltal. De didaktiska designer som lärarna anger är på 

olika sätt ett uttryck för processinriktad inlärning där eleverna successivt förvärvar nya 

ämneskunskaper. Bland annat beror detta på att eleverna först repeterar olika grundläggande 

kunskaper i retorik som sedan övergår i mer komplexa övningsuppgifter som fördelas över 

momentets gång. Eftersom lärarna uppgett att de jobbar med olika kunskaper momentbaserat 

innebär detta möjligheter att systematiskt följa elevernas framsteg och ge återkoppling. 

Genom de tre lärarnas övningsuppgifter utvecklar eleverna kunskaper i retorik. Detta inkluderar 

allt från förmågan att strukturera anföranden genom att eleverna får jobba med att analysera 

olika taldesigner och inspelade tal. Genom att titta på olika strukturella aspekter på taldesigner 

får eleverna kunskaper inför den retoriska arbetsprocessen. Följaktligen bidrar detta till att 

skapa tydliga förväntningar på eleverna eftersom deras planering relateras till olika 

exempeluppgifter. Dessa exempeluppgifter kan gestaltas av allt från argumentationsanalys, 

talanalyser till att eleverna bevittnar olika filmade retoriska tal. Viss skillnad finns mellan lärare 

2:s elever som skriver hyllningstal och yrkeskollegorna eftersom deras elever jobbar med 

argumenterande tal. Bland annat framhåller lärare 2 ett ämnesinnehåll och exempeluppgifter 

med tydlig anknytning till framförandemomentet, medan yrkeskollegorna istället betonar ett 

ämnesinnehåll som medför att eleverna ska utveckla framförandets struktur. En aspekt på detta 

framgår av att lärare 2 visar olika genrespecifika tal i undervisningen medan de övriga två 
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främst visar olika taldispositioner i skriftlig form. Dock visar både lärare 1 och lärare 3 

videoinspelade exempeltal i engelskundervisningen.   

Av forskningslitteraturen framgår olika aspekter på färdigheter i retorik. De kunskapsmål som 

informanterna primärt arbetar med återspeglas i ämnesinnehållet. Exempelvis fokuserar lärare 

2:s elever i högre grad på stilistiska verktyg för att ta kunna ta ansvar för det egna lärandet. På 

samma sätt får yrkeskollegornas elever instruktioner för att strukturera och disponera sina 

anföranden genom att exempelvis använda partesmodellen. Detta gäller också introduktion av 

olika grundläggande argumentationstekniker och taldispositioner för att eleverna ska uppnå 

kunskapsmålen för muntlig framställning. Med andra ord verkar det som att lärare 2:s arbete 

med ett visst ämnesinnehåll har en tydligare koppling till svenskämnets kursplans första 

kunskapsmål, nämligen: ”Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i 

kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och 

diskussioner.” (Gy 2011 s. 160). Samtidigt kan lärare 1 och 3:s upplägg sammankopplas med 

det tredje kunskapsmålet i svenskämnets kursplan vilket är: ”Kunskaper om den retoriska 

arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig 

och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i 

övrigt.” (Gy 2011 s. 161). De tre lärarna jobbar således med båda kunskapsmålen men det tredje 

kunskapsmålet är underordnat i lärare 2:s undervisning eftersom det upplägget i högre grad 

inriktas på talets innehåll, dess stilmedel och mottagaranpassning än lärare 1 och lärare 3:s 

upplägg. De två sistnämnda lärarna lägger istället större fokus på talens struktur och den 

retoriska arbetsprocessen. När intervjusvaren analyseras framgår det också att lärare 2 arbetar 

med den retoriska arbetsprocessen trots att hen inte anger det rätt ut. Som tidigare nämnt hör 

dessa förmågor i första hand samman med språk, stil och mottagaranpassning medan 

yrkeskollegorna uttalat jobbar med den retoriska arbetsprocessen.   

En skillnad mellan intervjusvaren och forskningslitteraturen är att elevexempel förordas som 

ett nyttigt hjälpmedel i den sistnämnda. De intervjuade lärarna använder olika exempeluppgifter 

men de presenterar inte exempeltal av jämnåriga. Anledningen till detta är att Skolverket inte 

tillhandahåller några exempeltal. Att lärarna inte visar elevexempel i svenska 2 har alltså 

praktiska skäl. Vidare ser lärarna detta som ett övningsmaterial som primärt är kopplat till det 

nationella provet och inte till andra inlärningsmoment. Samtidigt indikerar detta att det 

nationella provet är ett moment som de tre lärarna anser vara viktigt att förbereda eleverna på. 

Därför finns en tydlig koppling mellan synen på informanternas syn på det nationella provet i 

svenska och prestationsmål. Dock ska det tilläggas att det nationella provet är ett viktigt 

moment för att klara gymnasiets svenskkurser eftersom det prövar en betydande del av 

respektive kursinnehåll. Alltså kan vägen till goda resultat på det nationella provet också klassas 

som ett inlärningsmål.  

Trots detta visar både informanternas svar och forskningslitteraturen att modelltal inte 

nödvändigtvis behöver vara gamla elevproduktioner eftersom syftet är att visa styrkor med 

framföranden. Exempeluppgifter kan ha en annan härkomst och dessutom handlar det också 

om vad dessa ska användas till. Trots att det primärt är lärare 2 som visar exempeltal för sina 

elever anger yrkeskollegorna också att de visar exempeluppgifter, med den lilla skillnaden att 

de har en annan inriktning. Detta skulle också kunna länkas till att elevgrupperna jobbar med 
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olika överordnade kunskapsmål. Lärare 2:s elever har som tidigare nämnt mer fokus på 

mottagaranpassning medan lärare 1 och lärare 3 istället har starkare betoning på 

argumenterande framställningars disposition och den retoriska arbetsprocessen. Med andra ord 

beror detta på att de två olika lärarkategorierna jobbar med samma kunskapsmål men att de är 

över- och underordnade vilket medför olika ämnesinnehåll. Följaktligen leder detta till att 

eleverna olika medel för att ta ansvar för det egna lärandet.  

Trots att den ena lärarkategorins undervisning ligger närmre förmågor som språkutveckling, 

användning av stilmedel och genrespecifika kunskaper om hyllningstal så arbetar samtliga 

lärare med att utveckla samma förmågor hos eleverna. Skillnaden är att respektive lärarkategori 

har olika överordnade förmågor på grund av variationen i ämnesinnehåll. Ett av arbetets 

huvudsyften är alltjämt att utveckla universella sociala, kommunikationsfärdigheter för att 

forma dugliga samhällsmedborgare. Dessa färdigheter är således grundläggande i vardagen och 

för det framtida yrkeslivet. Vidare är kunskaperna i argumentation essentiella för att förstå, 

tolka och förhålla sig till olika budskap. Kunskaper i argumentationsteknik är också viktig i 

förhandlingssituationer samt för att skapa förståelse för och ett förhållningssätt till olika former 

av politisk och kommersiell kommunikation. Vidare är uppfyllandet av dessa kunskapsmål ett 

led i att utveckla problemlösningsförmåga vilket är ytterligare en grundläggande förutsättning 

för att kunna verka i samhällslivet. Därmed är denna form av språkutveckling också ett verktyg 

för att stötta elevernas personliga utveckling. Dessutom är kunskaper i retorik viktiga för att 

kunna övertyga och kommunicera med andra människor samtidigt som det är ett sätt att sortera 

tankar, idéer men även ett verktyg för att lösa konflikter och problem. 

De återkopplingsmetoder som anges av informanterna för att utveckla elevers muntliga 

framställningar inkluderar bland annat resultatinformation samt processinriktade 

återkopplingsformer som skriftliga kommentarer på inspelade anföranden och Trots den 

uppenbara problematiken med muntliga återkopplingssamtal uttrycker informanterna en 

önskan om att ha fler sådana med eleverna. Detta skulle kunna bero på att lärarna vill bygga 

bättre elevrelationer istället för att ha mer administrativt inriktade återkopplingsmetoder. De 

anser att återkopplingssamtal är välinvesterad tid eftersom detta säkerställer att eleverna 

åtminstone tar del av de framåtsyftande kommentarerna. Samtidigt anger informanterna också 

att beröm det blir enklare att ge beröm vid muntlig återkoppling. Båda dessa synpunkter på 

muntlig återkoppling ligger också i linje med forskningslitteraturen. Den internationella 

forskningslitteraturen visar att muntlig återkoppling kan vara effektiv och ändamålsenlig medan 

den svenska indikerar att det renderar i beröm och lägesbeskrivningar för betygssamtal. 

Följaktligen riskerar den muntliga återkopplingen att inte inriktas på kunskapsmålen och 

därigenom verkar det som att den fungerar bättre när elevernas allmänna studiesituation ska 

diskuteras. Eftersom återkopplingssamtal är tidskrävande verkar det förpassas till betygssamtal 

vilka både inkluderar lägesbeskrivningar resultatinformation och beröm. Detta visar att muntlig 

återkoppling kan bidra till bättre relationer mellan lärare och elev samtidigt som det av praktiska 

och inlärningsmässiga skäl systematiseras på terminsbasis och inte på momentbasis.  

Informanterna visar flera olika sätt att följa upp inlärningsmålen i framförandemomentet. I de 

båda empiriska materialen klargörs att målrelaterad återkoppling är essentiell för att eleverna 

ska kunna ta ansvar för det egna lärandet. Beröringspunkterna mellan intervjusvar och 
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forskningslitteratur är som tidigare nämnt att lärare 1 och lärare 2 spelar in eleverna vid 

examination medan lärare 3 har ett övningstillfälle inför examination. Med andra ord ger sig de 

två förstnämnda lärarna förutsättningar att genomlyssna framförandena flera gånger. Eftersom 

de två förstnämnda inte filmar presentationerna har de naturligtvis inte samma förutsättningar 

att återkoppla på framförandemomentet. En förklaring till att lärarna inte kompletterar denna 

återkopplingsmetod med att rörlig bild kan vara att de är ovana. Dessutom har lärarna som 

tidigare nämnt ett större juridiskt ansvar vid denna typ av dokumentation av elevframföranden, 

speciellt under gymnasiets andra årskurs eftersom eleverna inte är myndiga. Trots att det finns 

andra återkopplingsmetoder som kan komplettera samma förmågor skulle dessa inspelningar 

exempelvis ge eleverna möjlighet till mer djuplodande självvärderingar. Med andra ord är detta 

ett uttryck för att lärares yrkeserfarenhet och traditioner ibland överskuggas av att ny forskning 

äntrar klassrummen.    

Intervjusvaren visar att olika sorters återkoppling integreras i undervisningen för att utveckla 

elevernas retoriska färdigheter. Som tidigare nämnt fokuserade lärare 1 och 3 i högre grad på 

tredje kursmålet i svenskämnets syfte. Trots att de deras undervisning premierar förmågor och 

färdigheter som anknyter till muntliga framställningars disposition och struktur anger de olika 

återkopplingsmetoder. Ett led i återkopplingen på talens disposition är att dessa båda lärare 

betonar att inledning och avslutning är det som eleverna oftast missar.    

För att kontrollera talens disposition i förebyggande syfte anger lärare 1 ger som tidigare nämnt 

återkoppling på elevernas skriftliga PM inför examination. Yrkeskollegans återkoppling har 

förvisso ett likartat innehåll men tilldelas efter ett övningstillfälle som eleverna har möjlighet 

till inför examination. Trots att de båda följer upp talens disposition, argumentationens 

slagkraftighet och språkliga stilmedel får lärare 3:s elever en extra dimension på sin 

återkoppling eftersom eleverna får återkoppling med anknytning till framförandemomentet. 

Med andra ord visar detta att de icke-verbala signalerna tydligare framträder som ett 

inlärningsmål i lärare 3:s undervisning i jämförelse med lärare 1. Detta medför alltså att 

eleverna kan få återkoppling på allt från språkbehandling, struktur till icke-verbala signaler. 

Denna likhet med forskningslitteraturen gör att återkopplingen får cirkelkomposition och är 

processinriktad eftersom samma förmågor kan följas från planering till övningstillfälle och 

slutligen till examinationstillfället. Den retoriska arbetsprocessen framgår dock som som ett 

överordnat inlärningsmål i lärare 1:s undervisning eftersom återkopplingen på elevernas PM 

inriktas på att utveckla anförandenas struktur. Således får lärare 3:s elever alltså iscensätta sina 

tal genom att klargöra dispositionen på förhand.  

Trots att lärare 2 har inlärningsmoment som inkluderar olika övningstal får de inte återkoppling 

på dessa. Däremot verkar elevernas brukande av olika retoriska figurer vara ett viktigt 

inlärningsmål vilket följs upp genom att eleverna får återkoppling på sina skriftliga PM. Men 

det beror också på att detta undervisningsprojekt om hyllningstal primärt riktar in sig på 

kunskapsmål 1 i svenskämnets syfte, vilket primärt berör olika språkliga finesser vilket kan 

sammankopplas med mottagaranpassning. Således är likheterna mellan den 

forskningslitteraturens framförandefokuserade återkopplingsmetoder att anförandena spelas in. 

Därigenom får dessa båda lärares återkoppling också en processinriktad cirkelkomposition 

eftersom de lägger tonvikt vid förmågor som eleverna kan uppvisa att de utvecklat från 
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anförandets planering till examinationstillfället. Skillnaden är som tidigare nämnt att denna 

metod försvårar uppföljning av elevens icke-verbala signaler. Med dessa återkopplingsmetoder 

får eleverna alltså verktyg för att ta ansvar för det egna lärandet trots att lärarna med dessa 

återkopplingsmetoder fixerar förmågor som ligger i linje med kunskapsmålen.    

Lärare 3 har ett processinriktat återkopplingsmoment i form av ett övningstillfälle men det 

brukar vara få elever som tar chansen. så är det inte alla elever som tar chansen. Trots att detta 

precis som yrkeskollegornas arbete med skriftliga PM är ett tecken på systematisk 

framåtsyftande återkoppling som synliggör lärande kvarstår dock vissa frågetecken om vilka 

syften de tjänar. Återkopplingen har planerats till slutet på respektive undervisningsmoment 

och därmed är tiden att utveckla framförandena begränsad. Härmed har lärare 1 och lärare 2:s 

elever lite tid på sig att ändra sin presentation. Dessutom är lärare 3:s övningstillfälle inte 

obligatoriskt och därigenom kan de elever som är i störst behov av vägledning mot 

kunskapsmålen välja att inte delta. Trots att det är elevernas ansvar att planera den retoriska 

arbetsprocessen så behöver det per automatik inte betyda att återkopplingen inte kan 

tidigareläggas.  

En potentiell anledning till att få elever väljer att delta vid övningstillfället skulle kunna vara 

talängslan. I sådana fall anser eleverna att muntliga anföranden är ett nödvändigt ont de behöver 

genomföra för att klara svenskämneskurserna istället för att uppfatta det som att de 

utvecklarframförandetekniker, förhandlingsförmåga och sociala färdigheter. Detta indikerar 

också att vikten av dessa förmågor behöver betonas för eleverna, exempelvis när detta ämne 

introduceras. Vidare är språk, tal och skrift väldigt nära sammanflätat med den egna identiteten 

vilket medför att återkoppling i synnerhet måste vara målrelaterad för att bidra till att eleven 

fortsättningsvis ska vilja genomföra presentationer. Motmedlet är naturligtvis att utveckla 

elevernas vana att presentera genom att exempelvis understryka nyttan av att genomföra 

muntliga presentationer. För att säkerställa ett processinriktat lärande istället för ett 

produktorienterat är det essentiellt att ett undervisningsmoment av detta slag blir obligatoriskt. 

Fortsättningsvis finns också skillnader mellan lärare 2 och lärare 3:s arbete med 

självvärderingar och hur forskningslitteraturen skildrar student response system. I ena fallet 

gör eleverna en informell självvärdering i samband med övningstillfället och i det andra fallet 

i samband med bedömningen av momentet. På grund av detta engageras inte eleverna i 

varandras lärande trots att de får reflektera över de egna prestationerna. Diskrepansen mellan 

litteratur och intervjusvar skulle kunna bero på att dessa lärare styrs av sina vanor och att de 

helt enkelt inte hinner ta del av nya forskningsresultat. Nya rön inom didaktisk forskning verkar 

däremot färga av sig på skolans styrdokument vilka tillsammans med bedömningsinstrumenten 

har stor inverkan på lärarnas dagliga arbete. Detta är i sin tur ett resultat av utbildningssystemets 

centralisering de senaste decennierna och indikerar att Skolverket har stort inflytande över 

lärares dagliga arbete. Med andra ord tyder detta på att lärare inte har tid att utbilda sig själva 

genom att ta del av forskningsresultat samtidigt som Skolverket ansvarar för att implicera nya 

forskningsresultat i skolans styrdokument. Således kan man fråga sig i vilken utsträckning 

lärare agerar självständigt när det kommer till att uppdatera sin repertoar från nya 

forskningsresultat. Detta innefattar allt från undervisningens planering, till dess genomförande 

och till sist i återkopplingen. 
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En anledning att informanterna planerar återkopplingen sent i undervisningsmomenten kan vara 

att framåtsyftande återkoppling underordnas betyg och bedömningar. Trots att återkopplingen 

är målrelaterad, framåtsyftande och delvis processinriktad tenderar den att tilldelas sent i 

undervisningsmomenten. Följaktligen verkar det vara något som reserveras för de elever som 

är extra måna om sitt lärande istället för att understödja alla möjligheten att utvecklas vidare. 

Trots goda intentioner kan bristen på återkoppling till lågpresterande elever rendera i att de inte 

utvecklas mot kunskapsmålen. Detta skulle kunna klassas som ett led i att informanterna i högre 

grad lägger fokus vid prestationsmål på inlärningsmåls bekostnad. Ytterligare ett exempel på 

detta är att återkoppling också delas ut i samband med bedömning och att återkoppling 

nedtecknas på bedömningsmatriser. Återigen skulle detta kunna förklaras med att olika 

omkringliggande faktorer bidrar till att produktorienterade kunskaper framhävs. Dessutom 

jobbar informanterna på studieförberedande program vilket är en miljö där goda studieresultat 

premieras. Elever och deras föräldrar samt skolledare på dessa program ställer följaktligen höga 

krav goda studieresultat vilket skulle kunna återspeglas i dessa lärares intervjusvar om att ge 

eleverna återkoppling i samband med bedömningssituationer. Högpresterande elever på 

studieförberedande program kan vara mer benägna att ta till sig återkoppling som tilldelas vid 

bedömningssituationer. 

Av forskningslitteraturen framgår det att återkoppling inte ska tilldelas vid 

bedömningssituationer vilket utgör ytterligare en skiljelinje mot intervjusvaren. I litteraturen 

anges problematiken med att kombinera betyg med återkoppling eftersom det kan förvirra 

eleven. Det kan exempelvis leda till att de enbart fokuserar på betyget och inte på hur de ska 

göra för att utvecklas vidare. Däremot finns goda intentioner och på grund av att lärarna 

undervisar om samma kunskapsmål flera gånger är det inte alls märkligt att eleverna får 

kommentarer i samband med bedömning. Med andra ord är detta ett kännetecken för 

processinriktad återkoppling eftersom den förutsätter en utveckling som sker över flera 

undervisningsmoment och över flera kurser. Eleven får återkoppling för att utvecklas i riktning 

mot kunskapsmålen och inte för att nå så höga betyg som möjligt. Däremot kvarstår 

problematiken med att ge återkoppling i samband med betygssättning eftersom detta kan 

medföra att eleverna struntar i de framåtsyftande kommentarerna.  

Ett övergripande problem med återkopplingen verkar vara att tiden inte riktigt räcker till. Detta 

kan också överföras på andra sammanhang och om tid vore det största problemet skulle 

kamratrespons vara ett alternativ. Det skulle likt student response system kunna stärka det 

kollektiva lärandet och få eleverna att bearbeta kunskapsmålen och ta ansvar för det egna 

lärandet. Kamratrespons skulle även kunna genomföras löpande både för att utveckla 

framförandenas struktur, språkbruk och själva anförandet. Detta inkluderar också videofilmade 

presentationer eftersom de skulle kunna användas som underlag för kamratrespons. Däremot 

skulle återkoppling med inspelat material innebära ett stort ansvar eftersom sådan 

dokumentation inte får hamna i orätta händer. Exempelvis skulle denna återkopplingsmetod 

kunna tillämpas vid ett övningstillfälle för att inte beblandas med bedömning. Detta skulle 

också betona att kroppsspråk och andra icke-verbala signaler som ett inlärningsmål snarare än 

ett prestationsmål. Å andra sidan kan detta medföra att eleverna tränar specifika aspekter av 

anförandet för att prestera goda resultat när momentet examineras. Med andra ord kan goda 

intentioner om elevers inlärning enkelt utmynna i prestationsmål om eleverna inte förstår att 
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syftet med presentationen är att de ska utveckla olika universella förmågor. Detta inkluderar 

allt från att samverka i grupp, delta i samhällslivet och det handlar också om att stärka deras 

personliga utveckling. För att minska lärarstyrningen och fixeringen vid prestationsmål skulle 

eleverna kunna genomföra kamratrespons på de filmade anföranden. Detta skulle utveckla 

eleverna i framförandemomentet samtidigt som det vore ett steg mot att eleverna inte bara är 

sina egna lärare utan också varandras lärare.  

Avslutningsvis finns en länk mellan lärarnas arbete med kunskapsmålen, de förmågor som 

tränas och återkopplingsmetoderna. Lärarna har en systematik i återkopplingen trots att den 

ibland verkar skyfflas åt sidan till förmån för ett prestationsinriktat synsätt. Dessutom visar 

forskningsresultaten att olika former av evidensbaserade undervisnings- och 

återkopplingsmetoder kommer in i klassrummet. Undersökningen visar att skolans 

styrdokument i hög grad genomsyras av evidensbaserat lärande och att det inte alltid är helt 

enkelt att systematisera framåtsyftande återkoppling. 
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Vidare forskning 
 

För fortsatt forskning inom detta område vore det intressant att undersöka en större 

population lärare om de upplever att de kan planera sin egen undervisning eller om de 

upplever att de är ett kugghjul i Skolverkets centralstyrning. Ett led i detta skulle kunna vara 

att studera lärarnas attityder till det nationella provet i svenska, och på vilket sätt det fungerar 

som ett styrmedel i undervisningen. Dessutom hade en liknande studie som denna kunnat 

genomföras och kompletterats med observationer av faktiska återkopplings-

/bedömningssituationer.  

Förutom att undersöka lärares möjligheter att påverka den egna arbetssituationen skulle också 

attityder till begrepp som undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det 

vill säga om lärare själva upplever att de bedömer vad som är vetenskapligt eller inte samt 

hur stor del av deras undervisning utgörs av yrkeserfarenhet i relation till evidensbaserat 

lärande. Vidare skulle det vara intressant att genomföra en longitudinell studie som 

undersöker vilka elever som är mest betjänta av olika återkopplingsformer. I förlängningen 

skulle detta innebära ett studium av om det finns några särskilda återkopplingsmetoder som 

kan länkas till specifika förmågor. Detta skulle också kunna presenteras i en studie av både 

lärare och elevers upplevelser av återkoppling. 
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Bilaga 
 

 

Intervjuguide 

 

Vad har du för utbildning? 

 

Hur konkretiserar du kunskapsmålen för eleverna? 

 

Hur brukar du undervisa om retorik/muntlig framställning?  

 

Hur dokumenterar och synliggör du lärandet? 

 

Hur återkopplar du till eleverna dag för dag? 

 

Hur bemöter du elever som inte förstår din återkoppling? 
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