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Sammandrag
I studien prövas en ny undervisningsmetod i svenska som andraspråk kallad kortskrivande med
dynamisk självreglerande korrigerande återkoppling (DSK), vilken gett goda resultat i en pilotstudie.
I linje med Evans m.fl. (2010) tas på ett unikt sätt hänsyn till tre kontextuella variabler:
metodologiska, individuella och situationella, vid korrigerande återkoppling i
andraspråksundervisning. DSK anpassas här till gymnasiet utifrån Bitchener & Ferris (2012), Sheen
(2011), Brookhart (2010), Hattie & Timperley (2007) och den nya ämnesplanen i svenska som
andraspråk gymnasiekurs 2.
Genom metodtriangulering, främst enkät, intervju och deltagande observationer, undersöks
studerandes upplevelser av DSK. I analysen studeras hur olika inlärare gynnas eller missgynnas av
olika individuella och kontextuella variabler föreslagna i aktuell forskning.
I resultatet framkommer att de studerande är positiva till DSK. Undervisningsmetoden tycks underlätta
för dem att uppmärksamma skillnaden mellan sitt inlärarspråk och målspråket svenska, d.v.s. noticing
the gap, vilket är viktigt för att de själva ska bli bättre på att fokusera form i en kommunikativ kontext
och bli mer självreglerande.
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1 Inledning
Lärande bedömning eller formativ bedömning – forskarna älskar det, men få lärare använder sig av
det, för att tala med Jesper Ersgård (2011) – varför är det så? Vad händer ur deltagarnas perspektiv när
läraren systematiskt försöker arbeta med lärande bedömning? Hur upplever vuxenstuderande
återkoppling mot sina språkinlärningsprofiler under en gymnasiekurs i svenska som andraspråk?
Både internationellt och nationellt publiceras för närvarande en mängd litteratur om lärande
bedömning. Breda forskningsöversikter och effektstudier av bl.a. Black & Wiliam (1998) och Hattie
(2011) har visat kraftigt förbättrade studieresultat med formativa strategier, särskilt bland lågutbildade.
Viktig i detta hänseende anses formativ återkoppling (formative feedback) vara, eftersom den kan öka
studerandes inre motivation och därmed leda till effektivare inlärning (ibid.). I Sverige är lärande
bedömning aktuellt beroende på det nya betygssystemet och nya kursplaner i grundskolan och
ämnesplaner för gymnasiet inom arbetet i Gy 11 respektive Vux 12 (Korp 2011). Men trots att
forskningsöversikterna spänner över en mängd skolämnen, vet man ännu ganska lite om lärande
bedömning i andraspråksundervisningen, och i synnerhet lyser klassrumsstudier utifrån elevperspektiv
med sin frånvaro (Korp 2011; Hill & Mc Namara 2011:1, 19 ff.). Vuxna och unga vuxna
andraspråksstuderandes förväntningar på undervisningen kan t.ex. präglas av erfarenheter av tidigare
kurser och andra skolsystem. Deras upplevelser av lärandet är viktiga att synliggöra.

1.1 Två språkliga profiler
Lärande bedömning är särskilt intressant i andraspråksundervisningen, dels med tanke på hur
studerandes ”taggiga” språkinlärningsprofiler kan göra det svårt att tydligt kommunicera bedömning
och betyg, dels p.g.a. det behov lärare har av att individuellt stödja språkinlärningen på ett
systematiskt sätt i en kommunikativ kontext. Särskilt i vuxenutbildningen är flexibilitet och
individualisering ledstjärnor i styrdokumenten.
Innan jag kom till den kommunala vuxenutbildningen, undervisade jag en kort period utländsk
vårdpersonal vid Folkuniversitet. Här kontrasteras kort två läkare som var lika, men ändå så olika i sin
språkinlärning. De var båda högutbildade, högt motiverade, hade goda kunskaper i engelska etc. men
på två karaktäristiska punkter skilde de sig åt: strukturerna i språket och benägenheten att ta risker.
Den ena läkaren lärde sig svenska genom att läsa och skriva, var noggrann och korrigerade sina fel.
Den andra läkaren hade lärt sig svenska via sin man, såg mindre allvarligt på fel och var inte särskilt
benägen att rätta dem: ”Jag är läkare, inte författare”. När hon till sist insåg att hög grad av korrekthet
krävdes av henne såväl som allmänläkare som i dåvarande test från Socialstyrelsen, lyckades hon bryta
upp sina felaktigt inlärda strukturer och bli mer korrekt. Det var arbetsamt för henne, men det gick. I
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undervisningsgrupper är jag som lärare ofta frustrerad över att kommunikativt motiverade studerande
inte inser vad som krävs i fråga om korrekthet på gymnasienivån för att ta de nödvändiga stegen mot
betygsmålen. Omvänt är undvikande strategier en besvikelse – där gäller det tvärtom att få studerande
att arbeta mer mot de kommunikativa målen och bygga ett större ordförråd. Dessa och andra
individuella skillnader behöver läraren ha i åtanke i språkundervisningen, inte minst vid återkoppling.
(jfr Evans m.fl. 2010; Sheen 2011).

1.1.1 Språkliga krav och behov av språklig återkoppling
Gymnasiestuderande har ett behov av individuell korrigerande språklig återkoppling eller feedback för
att bli effektivare i sin språkinlärning. För det första behöver de i slutet av denna nivå en hög grad

av korrekthet för att bättre klara betygskrav, högre studier, arbete och sociala relationer.
Förväntningarna på ett väl fungerande (skrift)språk är vanligen höga ute i samhället (Evans
m.fl. 2010; Sheen 2011). För det andra ökar de individuella skillnaderna i
undervisningsgrupperna ju mer avancerade andraspråksinlärarna blir (ibid.). Grammatiska och
lexikala strukturer som vissa studerande har tillägnat sig är outvecklade hos andra. Hos de
förstnämnda står istället andra strukturer på tur i inlärningen. Korrigerande återkoppling kan därför
stödja andraspråksinlärare att se sina egna fel, vilket de vanligen har svårt att göra. Det handlar om att
synliggöra skillnaderna mellan inlärarspråk och målspråk, vilket kan vara avgörande för om de ska
kunna gå vidare i sin inlärning och utveckling. Studerande behöver lära sig att uppmärksamma hur det
egna språket skiljer sig från målspråksnormen, d.v.s. noticing the gap, vilket är steg mot djupare
förståelse av det nya språkets form och funktion (Sheen 2011).
När det gäller korrigerande återkoppling, skiljer sig åsikterna åt om, och på vad, återkoppling bäst ges.
Den måste stödja, inte hämma, individen. Den behöver vara praktiskt genomförbar i klassrummet för
både studerande och lärare. Den ska dessutom, när fokus på form ökar, vara förenlig med ett
kommunikativt, dialogiskt, klassrum (Evans m.fl. 2010). Det viktigaste målet för
andraspråksinlärningen och undervisningen är inte korrekthet, utan meningsfull kommunikation,
funktion och innehåll1.
I denna studie prövas studerandes upplevelser av en ny typ av kortskrivande med återkoppling från
läraren utifrån främst Evans m.fl. (2010), baserad på tidigare forskning av bl.a. Bitchener och Ferris.
Denna dynamiska självreglerande korrigerande återkoppling inbegriper på ett unikt sätt kontextuella
faktorer, som påverkar hur studerande svarar på lärarens återkoppling, vilka forskning och
undervisning inte kan bortse ifrån (ibid. jfr Hill & Mc Namara 2011).

1

Skolverket (2007) Gemensam referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning. Europarådet; Skolverkets ämnesplaner för
gymnasiet (2011); Kommentarmaterial för gymnasieundervisning i svenska som andraspråk (2012).
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1.2 Syfte
I andraspråksundervisningen på gymnasienivå behövs individuell språklig återkoppling. Forskningen
är dock oenig om hur en sådan bäst ges. Denna studie syftar till att pröva hur vuxenstuderande2 i
svenska som andraspråk på gymnasienivån upplever kortskrivande med en speciell återkoppling, här
kallad dynamisk självreglerande korrigerande (DSK) återkoppling3, samt hur individuella faktorer
inverkar på deras reaktioner på och attityder till återkopplingen. Studien intresserar sig för om enskilda
studerande förmår uppmärksamma skillnader mellan sitt inlärarspråk, eller interimspråk, och
målspråket svenska, vilket i litteraturen benämns som noticing the gap.

1.3 Definitioner
Kärt barn har många namn. I detta arbete använder jag begreppet
lärande bedömning framför formativ bedömning (i kontrast till summativ
bedömning, betyg; slutprodukt), och bedömning för lärande BFL (i
motsats till av lärandet), eftersom begreppet lärande bedömning4 för mig
känns naturligt att säga i klassrumskontext (jfr Jönsson 2011).
Lärande bedömning sker, till skillnad från den summativa bedömningen, i arbetsprocessen. Den
brukar liknas vid en kock som smakar av och successivt förbättrar sin soppa. I den summativa
bedömningen är produkten färdig, och kunden smakar av soppan och så att säga betygsätter både den
och kocken själv. Andra distinktioner är bl.a. varför bedömningen görs. Lärande bedömning har ett
annat syfte, nämligen att stödja lärandet, medan summativ bedömning, t.ex. betygen, summerar
uppfyllelse av kursmål, samt kan vara ett urvalsinstrument (Jönsson 2011). Formativt syfte innebär att
a) återkoppla individuellt i förhållande till uppsatta (del)mål, och att studerande har möjlighet att göra
nya försök på liknande uppgifter mot samma mål och att b) återkoppla gemensamt i gruppen, d.v.s. att
successivt anpassa undervisningen efter gruppens behov. På liknande sätt innebär skillnaden mellan
formativ och summativ funktion att bedömningen i det första fallet används för en lägesbeskrivning i
form av ”kan” – ”kan ännu inte”; styrkor och svagheter i språket etc. eller ett omdöme till eleverna,
medan bedömning med summativ funktion är en summering som en del av betygsunderlaget. Lärande

2

I studien används genomgående ordet studerande istället för eleven, vilket jag anser avspeglar den mogenhet och det ansvarstagande som
kännetecknar många vuxna och som lärande bedömning syftar till. Ordvalen kan eventuellt ha betydelse för hur lärare bemöter vuxna.
3
I det följande förkortat till DSK. De vidare avsnitt 4.1.1.
4
Lärande bedömning (Jönsson 2011) och Bedömning för lärande (Lundahl 2010) är svenska översättningar av engelskans assessment for
learning (t.ex. Black & Wiliam 1998). Formativ bedömning heter på engelska formative assessment.
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bedömning kan sammanfattas som ett mynt med två intimt sammankopplade sidor, vilka syftar till att
1) synliggöra och stötta lärandet, och 2) tydliggöra och kommunicera bedömning och betyg.
Lärande bedömning ses här främst som ett pedagogiskt ramverk (jfr Hill & McNamara 2011), som
fungerar som en byggställning i planeringen av undervisningen, där olika metoder, inlärarbehov eller
intressen och olika lärkontexter kan rymmas (jfr Biggs & Tang 2011 kap. 12). Med andra ord ses
lärande bedömning inte som en pedagogisk metod i sig (Lundahl 2010:157), utan mer som ett
övergripande synsätt och förhållningssätt, eftersom jag tror att det som ses som en pedagogisk metod
riskerar att stelna eller att urgröpas på mening. Centralt i detta förhållningssätt är begreppet alignment,
se 2.1.1 (Biggs & Tang 2011; Jönsson 2011).
Denna studie begränsas till en viktig aspekt av lärande bedömningen, nämligen återkoppling. Den
fokuserar en särskild form av återkoppling av andraspråket här kallad dynamisk självreglerande
korrigerande (DSK) återkoppling efter Evans m.fl. (2010). a) dynamisk betyder här att återkopplingen
är anpassningsbar och följsam gentemot främst individuella skillnader, men även situationella och
metodologiska variabler (jfr Bitchener & Ferris 2012:118), se 4.1. b) självreglering är en
sociokulturell term, som hänvisar till målet med återkopplingen, nämligen att inläraren själv kan
genomföra det som tidigare krävdes stöttning för att klara (jfr Sheen 2011:9; 167). c) korrigerande
återkoppling innebär att grammatiska och lexikala fel uppmärksammas. Sheen (2011:1) definition är
helt enkelt: ”den återkoppling som följer på ett inkorrekt (ogrammatiskt) svar” i muntlig och skriftlig
kommunikation.". Hon skriver att en av de tidigaste definitionerna av korrigerande återkoppling i
kommunikativ kontext gav Chaudron 1977 för muntlig korrigerande återkoppling (ibid.).
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2 Teoretiska utgångspunkter
I detta avsnitt återges teoretiska utgångspunkter för denna studie. I avsnitt tre ges därefter en översikt
över tidigare forskning om lärande bedömning, i synnerhet återkoppling, ofta kallad feedback i
forskningslitteraturen. I avsnitt 3.1.3. och 4.1.1.beskrivs den DSK återkoppling som används i studien.

2.1 Teorier bakom Lärande Bedömning
Lärande bedömning utgår från en konstruktivistisk kunskapssyn (Jönsson 2011: 17 ff.). De
konstruktivistiska teorierna byggs kring nyckelord som individualisering, förförståelse,
meningsskapande, reflektion och transformation, d.v.s. att individen genom reflektion blir medveten
om hur de nya kunskaperna passar in i de gamla, eller alternativt reviderar gamla kunskaper. Jean
Piaget redogjorde i sin schemateori för hur en person bättre kan tillgodogöra sig undervisning om
exempelvis ny kunskap läggs till sådant man redan känner till i vardagen. Biggs & Tang (2011: 21)
stödjer sig i samma paradigm mot fenomomenografin enligt Martin & Säljö m.fl. från 1976 vilket
innebär att studerandes perspektiv bestämmer vad som ska läras in, inte enbart vad läraren har för
avsikt. Med sitt begrepp constructive vill Biggs & Tang (2011:97) understryka den kunskapssyn som
utifrån främst Piaget förklarar att studerande använder sin egen aktivitet för att bygga och konstruera,
construct, sitt kunnande. Det är vad studerande gör som är väsentligt, inte vad lärare ska undervisa
om. Konstruktivistiska teorier är vida och omfattar allt från Jean Piagets belysning av individuella inre
processer till Lev Vygotskijs sociokulturella sociala skeenden. Tonvikten i styrdokumenten i den
svenska skolan ligger sedan 1994 mest på ett sociokulturellt synsätt.5
De tankar som ligger bakom lärande bedömning härrör bland annat från den amerikanske psykologen,
filosofen och pedagogen John Deweys sätt att sätta lärprocesser och handling; ”learning by doing”, i
centrum (Lundahl 2010). Synen på bedömning är progressiv, till skillnad från psykometrisk i det
behavioristiska perspektivet. Lärande bedömning har en förkärlek för subjektiva, kvalitativa,
autentiska, verklighetsnära processer som i språkinlärning ska återspegla faktisk språkanvändning så
långt det är möjligt, med fokus tydligare riktat mot validitetsaspekter (att bedömningen verkligen
mäter vad som är viktigt och vad som är avsett att mätas) än mot reliabilitet (mätbarhet). För att möta
problem med låg reliabilitet i subjektiva bedömningsformer försöker man använda t.ex. matriser,
elevexempel och sambedömning, för att en upprepad bedömning ska ge säkrare utslag (ibid.).

5

Skolverket. Greppa språket (2011).
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2.1.1 Begreppet Constructive Alignment
Ett centralt begrepp i lärande bedömning är alignment, vilket betyder en överensstämmelse mellan 1)
Förväntade Resultat6 (FR, vilket här motsvarar Skolverkets mål och kunskapskrav och lärarens
undervisningsmål) – 2) engagerande aktiviteter och 3) meningsfulla bedömningsuppgifter (Jönsson
2011:49; Lundahl 2010:97). Alignment är viktigt eftersom bedömningsforskningen visat vilken stark
styreffekt betyg och bedömning har på såväl hur studerande lär sig, som hur lärare undervisar,
nämligen en stark tendens att lärare som det heter teach for the test, vilket är bedömningens washback
på undervisningen (ibid.). Vad man bedömer och hur man bedömer har därför betydelse för vad och
hur studerande lär sig. Av den anledningen framhäver den nya bedömningsforskningen vikten av att
studerande känner till Förväntade Resultat (FR) uttryckt i ett eller flera verb, t.ex. ”beskriv”,
”reflektera”, och att lärare använder noga genomtänkta bedömningsuppgifter (Assessment Tasks, ATs)
för att få en positiv styreffekt på undervisning och inlärning. Eftersom det egentliga lärandet inte
ligger i bedömningen utan i aktiviteten, vad studerande ska göra, har Biggs tillfört den del i alignmentkedjan vilken han kallat undervisnings- och lärande aktiviteter (teaching/learning activities – TLA)
där återkoppling kommer in (Biggs & Tang 2011:99). I denna väsentliga aktivitetsfas, ibland kallad
”stöka runt”7 är den sociala kontexten viktig. Lärarens uppgift är att skapa ett socialt klimat som
stödjer och motiverar lärandet, i vilket individuella faktorer, särskilt motivation, spelar in (ibid. 2011:
34 ff.). I ett gynnsamt inlärarklimat finns en reflekterande och tillåtande inställning till fel, vilket är
nödvändigt för att studerande ska våga visa vad de kan respektive ännu inte kan så att återkoppling
(feedback), blir möjlig (ibid. 2011: 65). Studerande behöver reflektera över: ”Hur går det för mig? Gör
jag misstag här? Finns det mönster i mina fel? Vad är det och hur kan jag undvika det i framtiden?”
(ibid. s. 61). Metakognition och reflektioner över sitt eget lärande, t.ex. i form av självbedömningar
har i bl.a. Hatties ofta citerade forskningsöversikt Visible Learning från 2009 visat sig ha stark effekt
på inlärning (ibid. s.59 ff.). Detta återspeglas i ämnesplanerna för gymnasiet (se 2.3).
Det tar dock ett par år att bygga upp kursdesigner med fungerande alignment (ibid. 2011:323 ff.),
vilket kan vara ett delsvar på Ersgårds (2011) notering i inledningen att lärande bedömning ännu inte
fått genomslagskraft i undervisningen, fastän bedömningsforskningen visat goda resultat och trots att
det är en intention bakom det nuvarande betygssystemet.

6

Termen är hämtad från Biggs & Tang (2011): Intended Learning Outcomes, (ILO:s) här kallat Förväntade Resultat (FR) jfr bilaga 4.

7

”Stöka runt” (Jönsson 2011) eller ”messing about” kommer från Harvard – projektet Teaching for understanding. Se t.ex. Undervisa för
förståelse (Blythe 1998).
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2. 2 Korrigering av fel i andraspråksforskningen
Återkoppling har visat sig vara en viktig del av lärandet. Men frågan om och hur läraren ska använda
sig av korrigerande återkoppling hör ihop med hur man ser på fel. I andraspråksforskningen, liksom i
undervisningen, förs en ständig diskussion om grammatikens roll i andraspråksinlärningen, samt om
korrigering av tal och skrift. En revolutionerande förändring i hur språkinlärningsforskningen ser på
fel gör att olika språk- och kunskapssyn idag existerar sida vid sida, såväl i teori som i praktik. Nedan
ges en kortfattad genomgång utifrån Håkansson & Norrby (2007) och Bitcheners & Ferris (2012).
Språklärare har sedan den gamla latinskolan främst intresserat sig för språk som isolerade delar,
medan aspekter som funktion eller kontext tillkommit långt senare. Enligt den äldre språksynen har
lärarna sedan 50-talet i behavioristisk anda låtit grammatikundervisningen ta en stor del av
lektionstiden. Drillövningar och körläsning används för att nöta in korrekta former. Det gäller att
undvika att fel uppstår över huvud taget, eftersom det kan skapa ovanor och fossiliseringar; eller
stabiliseringar, d.v.s. att språkfelen cementeras eller är svåra att bryta upp och korrigera. Ett
paradigmskifte kom med Interimsspråkshypotesen myntad av Selinker i studier från 1969 och 1972;
och med Corder 1967 och 1971, som talade om inlärarspråk. Det innebär att medan språkinlärningen
pågår använder inläraren ett språk som är ett steg på vägen mot målspråket. Detta inlärarspråk
kännetecknas av att hypoteser om målspråket testas, varför fel helt naturligt uppstår. Felen skapar inte
ovanor utan är tvärtom en nödvändig del av lärandet. Typiskt för inlärarspråket är inte bara transfer,
d.v.s. överföring av strukturer från modersmålet, utan även förenklingar och övergeneraliseringar,
t.ex. att alla verb böjs enligt endast en regel, helfraser samt undvikande av vissa strukturer. Enbart
felanalyser eller kontrastiva jämförelser med modersmålet räcker därför inte, utan lärarna behöver
analysera och bedöma inlärarens hela kompetens och produktion i förhållande till utvecklingsnivån.
En sådan bedömning, performansanalys utifrån Selinkers hypotes, används i
bedömningsanvisningarna till nationellt prov i svenska och svenska som andraspråk (2.2.1).
Inflytelserik forskning som bidragit till denna radikalt ändrade syn på grammatik i
andraspråksundervisningen svarade inte minst Krashen för på 1980-talet med sin monitormodell, även
om denna visat sig svår att pröva empiriskt. En av utgångspunkterna för Krashens modell var att bl.a.
Chomskys forskning på 50- talet visat hur naturligt barnen lär sig strukturer i sina modersmål genom
helheter, inte analyserade delar, vilket den tidigare grammatikundervisningen varit inriktad mot.
Krashen skilde ur ett kognitivt, interaktionistiskt, perspektiv mellan det naturligt tillägnade språket i
samhället och det explicit inlärda språket i klassrummet. Inläraren kan enligt Krashen bara tillägna sig
grammatikundervisningen om den ges i ett meningsfullt sammanhang och med begripligt inflöde
precis ovanför inlärarens aktuella kapacitet. Ogenomtänkt grammatikundervisning kan därför göra att
inlärarna lyckas på test, men är meningslös om målet är kommunikation. Denna syn har modifierats av
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tongivande forskare under senare år. Pienemann formulerade t.ex. ur ett kognitivt perspektiv en
hypotes om undervisningsbarhet, d.v.s. att inläraren enbart är mottaglig för vissa strukturer, vilka
läraren kan undervisa emot. Sin processbarhetsteori (PT) 1998; 2005, utvecklade Pienemann utifrån
forskning som visat att inlärare oavsett modersmål tenderar att lära in målspråkets strukturer i en viss
ordning för morfologi och syntax. Grammatikundervisning kan därför vara viktig i vissa lägen (2.2.1).
Med ett liknande kognitivt- interaktionistiskt synsätt formulerade Long betydelsen av fokus på form i
meningsfull muntlig kommunikation utifrån bl.a. de kanadensiska språkbadsprogrammen. Han
framförde vikten av såväl positiv som negativ återkoppling. Sheen (2011: 2) påpekar samtidigt att för
korrigerande återkoppling i skrift har begreppen noticing och noticing the gap större relevans än fokus
på form. Noticing, en term myntad av Schmidt, definierar Sheen (2011:9; 25 f.) som den process då
inläraren uppmärksammar språkligt inflöde, t.ex. i lärarens återkoppling. Noticing the gap är processen
i vilken inläraren upptäcker skillnaden mellan inlärarspråkets form och målspråksformen.
Korrigerande återkoppling leder inläraren att upptäcka former som är särskilt problematiska för denne.
Vuxna har särskilt svårt med grammatik och uttal. Sedan Chomskys m.fl. forskning om barns naturliga
fallenhet för att lära sig språk har forskare intresserat sig för om det i hjärnan finns en kritisk period för
språkinlärning (Abrahamsson 2009). Skillnader mellan modersmåls- och andraspråksinlärning handlar
förutom startålder om att barn förefaller socialiseras in i språket mer och vara mer motiverade att lära
sig språk. En rad individuella faktorer kan vara helt avgörande för vuxnas språkinlärning. En av de
viktigaste är inre motivation, vilket lärande bedömning anses gynna genom väl avvägd återkoppling8.
Även i det sociokulturella perspektivet med Vygotsky som förgrundsgestalt passar den korrigerande
återkopplingen väl in (ibid. s. ix; 29 ff; Bitchener & Ferris 2012:18). Centralt i detta perspektiv är att
inlärning uppstår i interaktionen med en mer erfaren samtalspartner, t.ex. läraren, och att inläraren
genom medierad hjälp kan nå ett steg längre i sin utveckling och förståelse, om hjälpen ges inom den
närmaste utvecklingszonen, Zone of Proximal Development, ZPD. Lärarens uppgift är att genom
dialog försöka lokalisera inlärarens ZPD. Lyckosam språkinlärning inkluderar, skriver Ellis m.fl.
(2005: 232), att förståelse och kunskap som uppstår i samspråk med andra, successivt övergår i en inre
och djupare förståelse s.k internalization. Detta uttrycks även som ett skifte från objekt regulation
(mycket liten förståelse), via other regulation (förståelse genom förhandling med andra), till self
regulation (inre, djupare förståelse). En viktig del av sociokulturell språkforskning rör hur samarbete
och stöttning leder till effektiv språkinlärning (Ellis m.fl.2005:235). För att se effekterna av stöttning,
kan man i muntlig produktion titta efter sex olika indikatorer: 1) hur frekvent läraren blandar sig i; 2)
8

Motivation handlar om en vilja att lära; att veta vad som ska läras in; att känna sig kapabel att lära; att förstå vad som ska läras in, och
känna glädje vid inlärningen (Harlen 2006: 75). Motivation är dock ingen entydig variabel, utan består av komponenter som grad av:
självkänsla self-esteem; intresse interest, målmedvetenhet goal orientation (tydliga, uppnåbara, ansträngningsvärda mål), egenkontroll över
inlärningen locus of control; egen kraft att genomföra en uppgift self-efficacy; självreglering och metakognition, self-regulation and metacognition för att kunna förbättra sin prestation (ibid. ).
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kvalitén i stöttningen enligt de s.k. regleringsskalorna i Otha, 2001, resp. Aljaafreh & Lantolf, 1994; 3)
behovet av inblandning/stöd; 4) inlärarens förmåga att uppmärksamma ett fel; 5) förmåga att korrigera
ett fel; 6) bevis för att inläraren kämpar med språket (Ellis m.fl. 2005: 241 ff.). Det är i stöttningsfasen
som korrigerande återkoppling ges (Sheen 2011).
Även aktivitetsteorin, utformad av bl.a. Lantolf, har hög relevans för korrigerande återkoppling i
skrift. Bitchener & Ferris (2012) skriver att aktivitetsteorin:

….ser alla mänskliga handlingar, inkluderat medierad handling, som en sammansmältning av både sociala och
individuella influenser inom ett dynamiskt system – ett system som måste undersökas holistiskt snarare än som
enskilda delar. Den här teorin fokuserar de individuella mål som inlärare har när de tar sig an en speciell uppgift
eller ett problem. Exempelvis om en lärare ger en studerande en speciell skrivuppgift, kan vissa inlärare inrikta
uppmärksamheten på korrekthet, medan andra kan fokusera på kommunikativt flyt (s. 18 min översättning).

Korrigerande återkoppling ges i en social kontext där individuella skillnader kan vara avgörande för
hur effektiv inlärningen blir, vilket är viktigt för fortsatt forskning att undersöka ur ett holistiskt
perspektiv (ibid.s.118). Den sociokulturella forskningsbasen är liten, men kontextuella faktorer tycks
bidra till förståelsen för varför vissa inlärare tar till sig skriftlig korrigerande återkoppling, medan
andra inte gör det (ibid.s.18). Därutöver betonar didaktisk forskning i likhet med Skolverket alltmer
ordens vikt vid språkinlärning och för kunskapsinhämtning i alla skolämnen. Ju mer avancerad
inlärare, desto mer hänger grammatik och lexikon samman. DSK återkoppling i denna studie inriktas
därför mot såväl lexikala som grammatiska strukturer (Evans m.fl. 2010; Sheen 2011).

2.2.1 Bedömning av språkutveckling
Med grund i ovanstående språkteorier har ett par formativa undervisningsredskap utvecklats. Dessa
kan i viss mån användas för att återkoppla till studerande vad läraren ser av språkinlärning och
utveckling i deras muntliga eller skriftliga produktion.
Performansanalysen utifrån Selinkers interimspråkshypotes används bl.a. i bedömningen av
nationella prov. I språkanalysen tittar läraren på komplexitet och variation i scheman för 1) verbfrasen;
tempus och konstruktioner 2) nominalfrasen; t.ex. kongruensböjning och 3) meningsbyggnaden;
huvudsatser och bisatser. I helhetsbedömningen vägs sedan textens kommunikativa, innehållsliga och
språkliga kvaliteter samman, samt kommunikativa strategier och vad som står på tur att utveckla
(Abrahamsson & Bergman 2005).
Fördelar och nackdelar: Performansanalysen kan vara värdefull på delar av elevtexter för att få syn
på nästa steg i språkinlärningen, och som en del av en diagnos (ibid.). Nackdelen är att det är ovisst
vad den säger om språkutveckling (Sundberg 2011) och den är mycket tidskrävande. Samtidigt som
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performansanalysen kan vara ett användbart instrument för lärare som vill veta mer om vad en elev
faktiskt kan, är det en nackdel att läraren gör upptäckterna av det individuella inlärarspråkets
utveckling – inte de studerande själva (jfr Sheen 2011).
Det besvärligaste är dock att en förutsättning för att framsteg ska visas är att studerande ”vill och
vågar” som det står i nuvarande kursplaner. Min erfarenhet från vuxenutbildningen är att
undvikandestrategier för att dölja språkliga brister är ganska vanliga bland alla typer av studerande,
som främst har betyg i huvudet, och att det gäller såväl hemuppgifter som examinationsuppgifter.
Exempelvis skriver vissa studerande för enkelt, under sin förmåga, eller också använder de i den
svenska utbildningskontexten otillåtna strategier som att kopiera, planera i förväg, memorera etc.
vilket gör resultaten mindre reliabla. Detta beror sannolikt på kombinationen av svårigheterna att lära
sig grammatiska strukturer i vuxen ålder, korta kurstider i vuxenutbildningen samt höga betygskrav,
f.n. ” i stort sett korrekt” för VG i nationellt prov på SAS B. Många andraspråkslärare har därför
ifrågasatt om dessa prov är etiskt riktiga. En del bojkottar det nationella provet, vilket är problematiskt
p.g.a. att studerande måste veta att de bedöms rättvist och likvärdigt. En annan orsak till rädslan att
göra fel kan vara erfarenheter från tidigare svenskkurser, där fel straffat sig. Därutöver varierar
kunskaps- och inlärningssynen, inte bara i forskarsamhället och skolvärlden i stort, utan även inom
skolans väggar. Sammantaget missgynnar omständigheterna kring de studerande alltför ofta goda
språkinlärningsstrategier – de som vill främja (jfr 2.3).
Processbarhetsteorin (PT) utifrån Pienemann, se 2.2, utgår ifrån att språkinlärare lär in ett nytt
språks strukturer i en särskild ordning, oavsett vilket modersmål inläraren har. Processbarhetsteorin
har bl.a. prövats empiriskt på svenska av Gisela Håkansson m.fl. (Flyman Mattsson & Håkansson
2010). Den utforskade inlärningsgången omfattar dels morfologin, dels ordföljden. Dessa stadier
brukar genomgås på nybörjarstadiet, d.v.s. för vuxna inlärare i huvudsak på sfi.
Några för- och nackdelar: Modellen är från början framtagen för forskning. Den främsta fördelen i
undervisningssammanhang förefaller vara att den riktar in sig på de mest väsentliga strukturerna i det
växande språket på lägre språkliga nivåer. Dock kan problem med undvikandestrategier finnas även
här. I jämförelse med performansanalysen är PT en betydligt snabbare, men mycket mer begränsad,
analysmetod. PT kan läraren dock ha i bakhuvudet vid återkoppling för att inte gå emot den naturliga
inlärningsgången i svenska.
Sammanfattningsvis kan konstateras att om läraren närgranskar elevtexter språkligt ser han eller hon
mer än om granskningen inte görs ((Abrahamsson & Bergman 2005). För att kunna ge en
framåtsyftande återkoppling – ”feed forward” behöver läraren rikta in sig på vad som står i tur att
utveckla för att få största möjliga effekt på kommunikationen, så att studerande ganska snart tydligt
kan se frukten av sina strävanden (Hattie & Timperley 2007). PT och Performansanalysen har dock
som sagt sina praktiska begränsningar ute på skolorna.
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2.3 Språksyn, språk och lärande bedömning i
ämnesplanerna
I dagsläget införs nya ämnesplaner och ett nytt betygssystem i vuxenutbildningen. Den tydligaste
förändringen på gymnasienivån är att två terminer blir tre. De nationella proven utökas p.g.a. två
utgångar för Gy 1, arbetslinjen, och ännu ett för Gy 3, blivande akademiker. Innehåll och språksyn i
styrdokumenten för framför allt gymnasiet Gy 29 med relevans för DSK återges här kortfattat.
Den språksyn som ligger till grund för styrdokumenten är densamma som i Europarådets Gemensam
referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning (Skolverket 2007:7). Den utgår från
Canales & Swains 1980, 1983 användning av begreppet kommunikativ kompetens10. Ämnesplanerna i
svenska som andraspråk syftar till en kommunikativ och funktionell språkförmåga (kompetens), med
ökad tonvikt på funktionell11.
I ämnesplanen för Gy 2 kan lärande bedömning tolkas in under målpunkt åtta (se bilaga 1).
Studerande ska kunna reflektera över och använda strategier för att utveckla sin egen språkinlärning
och sitt eget lärande. De ska uppmärksamma likheter och skillnader mellan modersmål och målspråk
som ett led i synliggörandet av språkinlärningen. Strategier som undervisningen ska behandla handlar
om hur man förstår och gör sig förstådd i samtal; hur man skriver texter av olika slag, samt för att
utveckla sitt lärande. Undervisningen ska ”erbjuda eleven olika uppgifter och situationer där det krävs
olika strategier”. Strategier finns även med som kunskapskrav12.
”Ett rikt ordförråd” i målpunkt två anses nu som tidigare vara väsentligast för att höja nivån i sitt
andraspråk. Det är tydligare nu att det är ”ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer”.
På liknande sätt sker fokus på form utifrån t.ex. innehåll och kontext, inte som isolerad inriktning på
grammatik. Målpunkt tre i gymnasiekurserna ekar Hallidays funktionella grammatik (genrepedagogik)
”hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur dessa samspelar.” Ordet ”korrekthet” nämns inte i
ämnesplanerna, eftersom det kan rikta in undervisningen på yta istället för kommunikativt innehåll13.
Ordet ”idiomatisk” dyker upp först i slutkursen Gy 3, betyget A, men skrivningen i de nationella

9

Kursplanen för svenska som andraspråk B (SAS B) motsvaras förenklat av de nya ämnesplanerna för slutet av gymnasiet Gy 2 och Gy 3,
vilka införs i vuxenutbildningen från hösten 2012 tillsammans med en ny betygsskala från F-A, av Skolverket kallat ”Vux 12”. SAS B var
en slutkurs, till skillnad från Gy 2 som är en fortsättningskurs.
10

I den kommunikativa kompetensen ingår lingvistisk kompetens, sociolingvistisk kompetens (inkluderat sociokulturella regler)
diskurskompetens samt strategisk kompetens.
Palmér (2011: 145) jämför svenskämnet med andraspråksämnet: ”Forskningsmässigt anknyter svenska som andraspråk till modernare
kunskapsområden inom språkvetenskapen. Språkvetenskapliga influenser finns från australiensisk genrepedagogik, kritisk diskursanalys och
– naturligtvis – tvåspråkighetsforskning.”.
12
På Gy 2 ska eleven för t.ex. betygen E och C ”med viss säkerhet”, och för A ”med säkerhet”, använda olika strategier för att utveckla sitt
eget lärande. Strategier för att underlätta lärandeprocesser anses m.a.o. centralt i ämnet svenska som andraspråk.
13
Skolverkets kommentarmaterial för gymnasiet (2012: 5) använder formuleringen ”språkliga normer” och betonar anpassning till
”kommunikationssituationen” (min kursivering).
11
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proven för Gy 3 är ännu inte klar. Medan ”språkriktighet” finns i svenska som modersmål även för
lägsta kunskapskravet på Gy 1, är inriktningen i svenska som andraspråk helt på kommunikation14.
Sammantaget är tolkningen av styrdokumenten15 att FR 1 (kommunikation; funktion) och 2
(ordinlärning) betonas framför FR 3 (grammatik), se bilaga 1. Grammatiken är främst funktionell,
d.v.s. inriktad på hur språket används i autentisk kontext. I FR 8 framhävs vikten av metakognition,
d.v.s. att medvetandegöra enskilda studerande om sin egen språkinlärning. Detta är viktigt för
anpassningen av DSK återkoppling till gymnasiekurser.

Kommunikationen ska ”hindras annat än i undantagsfall” för ett E på Gy 1. För betyget A ska ”den grammatiska behärskningen” vara
tillräckligt god för att den skriftliga [..] kommunikationen ska fungera väl”14.
14

”Precis som tidigare är kollegialt arbete inom och utanför den egna skolan nödvändigt och värdefullt för att skapa en gemensam tolkning
och förståelse av ämnesplanerna och kunskapskraven. För att underlätta det lokala tolkningsarbetet tillhandahåller Skolverket olika former av
stöd som till exempel nationella prov och förklarande material. Syftet är att uppnå en likvärdig och rättvis betygssättning.”(e-postsvar från
Skolverket 12 maj 2012). En omtalad svårighet i den allmänna debatten är den snabba implementeringen av förändringar ute på skolorna.
15
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3 Tidigare forskning
Återkopplingens betydelse inom lärande bedömning presenteras i detta avsnitt. En kort redogörelse
ges sedan för tidigare forskning om korrigerande återkoppling i ett andraspråksperspektiv. I avsnitt
3.3. beskrivs DSK återkoppling enligt Evans m.fl. (2010). Den anpassning av DSK som gjorts till
gymnasiekontexten beskrivs i avsnitt 4.1.1.
I lärande bedömning anses återkoppling vara en av de faktorer som mest gynnar lärandet och studier
om formativ återkoppling har därför fått stor uppmärksamhet på senare år (Hattie 2011; Biggs & Tang
2011: 64). Formativ återkoppling avser såväl återkoppling till den enskilda studerande, som lärarens
återkoppling tillbaka till gruppen i form av justeringar i undervisningen utifrån vad som sker i
lärandet. Biggs & Tang (2011) menar att klassrumsundervisningen fjärmat sig från den naturliga
inlärningen, där återkoppling har avgörande betydelse. När man lär sig cykla, simma, nya språk etc.
behöver man få veta hur det går, vad som blir nästa steg och få en föreställning om hur en god slutlig
prestation skulle kunna se ut. Detta att bli sedd och att man själv ser vad man lär sig kan vara starkt
motiverande och driva på framåt. (ibid.). Samtidigt kan återkoppling vara en känslig sak. Det gäller
kanske särskilt den form av återkoppling som denna studie intresserar sig för, nämligen korrigerande
återkoppling i andraspråksinlärning.
Om återkoppling ska fungera väl ska den ingå i en kontext som gynnar lärandet. Här kommer den s.k.
alignment- kedjan in (se 2.1.1.) Läraren behöver planera in engagerande aktiviteter samt stimulerande
bedömningsuppgifter mot tydliga kunskapskrav och mål, d.v.s. förväntade resultat (FR). Även
återkopplingen bör planeras i kursdesignen, t.ex. vem som ger återkopplingen;
själv- par- eller lärarbedömning, samt när och hur återkopplingen görs.
Återkopplingen blir effektiv om studerande ser skillnaden mellan FR och sitt
eget kunskapsläge, och vet hur de ska göra för att förbättra sina resultat (Biggs
& Tang 2011: 65).
Hattie & Timperley (2007: 86) formulerar tre frågor som effektiv återkoppling
svarar på till den studerande: Vart är jag på väg? (målet – feed up); Hur går
det för mig? (framsteg som jag gör mot målet – feed back) och: Vart ska jag
härnäst? (feed forward). Studerande behöver reflektera över sin inlärning för att den ska synliggöras
för dem. Varje tecken på framsteg i riktning mot målen höjer motivationen. Goda resultat får den som
tror att man kan lyckas. Kortfattat är detta vad de kallar ”the power of feedback”. Hattie & Timperley
(2007: 87) skiljer på återkoppling på a) uppgiftsnivå, b) processnivå, c) självregleringsnivå och d)
personlig nivå.
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a) Uppgiftsorienterad återkoppling ger mycket liten effekt, eftersom den är knuten till en specifik
uppgift och incitamenten för att förbättra den är låga. Den är riktad mot ämnesinnehållet; fakta,
begrepp. Exempel: Genomgång av prov inom ett avslutat arbetsområde, utan nya chanser till
förbättrad prestation.
b) Processorienterad återkoppling rekommenderas för djupinlärning. Den riktar in sig på färdigheter.
Möjlighet till förbättringar finns på liknande uppgifter riktade mot samma mål.
c) Självreglerande (Metakognitiv) återkoppling innehåller inslag av självbedömning, vilket kan
påverka lärstrategier positivt och därför få god effekt på inlärning. Självreglering innehåller inslag av
intresse, känsla av kontroll över inlärningen och självförtroende. Duktiga inlärare har en inre
återkoppling, medan andra inlärare behöver mer stöd i denna process.
d) Konstruktiv återkoppling är en term från Tunshall och Gipps från 1996, som avser att lärare och
studerande diskuterar tillsammans vad som behöver göras härnäst (ibid.). Brookhart (2010) håller isär
beskrivande återkoppling (descriptive feedback) och värderande återkoppling, (evaluative feedback). I
beskrivande återkoppling återger läraren a) sin uppfattning om vad studerande försöker göra b)
beskriver vad som är bra och c) vad som kan förbättras gentemot klart definierade kunskapskrav.
Värderande eller dömande återkoppling inriktas mer mot personen än mot
uppgiften/processen/lärandet. Ospecificerat beröm och svepande kritik kan t.ex. hämma motivationen
och därmed inlärningen.
Betygen har beskrivits som den sämsta formen av återkoppling (se t.ex. Jönsson 2011; Brookhart
2010). Betyg, som är en form av summativ bedömning i slutet av en kurs eller ett moment, anses ibland
kunna motivera studerande till ökat lärande. Problemet med betyg eller poäng i elevsamtal är att betyg
summerar komplex inlärning och ojämna språkprofiler i en enda bokstav, siffra, procent eller poäng.
Betygen visar därför inte styrkor och svagheter, t.ex. att en och samma inlärare kan ligga på olika
nivåer vad gäller t.ex. färdigheterna tala - lyssna – läsa – skriva, eller vad gäller ordförråd eller
interimspråksgrammatik. Ett IG kan därför mitt i en inlärningsprocess vara nedslående och tolkas
personligt. Biggs & Tang (2011) anser dock liksom Brookhart (2010) att väl avvägt kan formativ och
summativ bedömning existera sida vid sida. Ett problem i andraspråksinlärningen, vilken tar tid, samt i
vuxenutbildningen, vars kurstider är korta, är dock att formativ och summativ bedömning kommer för
snabbt på varandra, d.v.s. betygen kan eventuellt motverka det summativa syftet. Det är en intressant
och viktig diskussion, som jag dock inte kan fördjupa mig i inom ramen för denna studie16.

16

Konstateras kan att Skolverket avråder lärarna från att sätta betyg på enskilda uppgifter utan istället summera resultaten när kursen är slut.
På vägen dit sker återkopplingen formativt (se Korp 2011). Skillnaden i praxis på en och samma skola är dock stor (Ersgård 2011).
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3.1 Korrigerande återkoppling inom
andraspråksforskning
Nedan presenteras några aspekter av korrigerande återkoppling med relevans för denna studie.
Korrigerande återkoppling i modersmåls- eller andraspråksinlärning riktar sig mot lexikon och
grammatiska fenomen i elevtext/tal i en kommunikativ kontext. Den syftar till att hjälpa inläraren att
koppla lingvistisk form till betydelsen i texten/talet (ibid. 2; 34). June Miliander (2011) skriver om
behovet av korrigerande återkoppling i engelskundervisningen i svenska skolor, men betonar att
responsen i huvudsak behöver vara positiv för att motivera och inte hindra inlärningen. I korrigerande
återkoppling av tal är en fördröjning viktig för att inte störa kommunikationen eller skada studerandes
självförtroende. Som en effektiv, men tidsödande metod, nämner hon ”praträttning”. Även Brookhart
(2010) betonar vikten av en beskrivande, framåtsyftande återkoppling som är positiv i tonen. I bilaga 2
finns ett exempel på återkoppling av innehållsliga mål vilken efterliknats i denna studie.
Återkopplingen ska fokusera några specifika strukturer åt gången för att vara effektiv och för att inte
inläraren ska belastas för hårt kognitivt (Bitchener & Ferris 2012:57). Tidigare forskning har föreslagit
att fel fokuseras som är vanliga eller systematiska i elevtexten, samt allvarliga och stigmatiserande,
d.v.s. får den studerande att verka okunnig (ibid. 115). Medan direkt korrigering lämpar sig bäst för
ordförrådet, som är svårare att själv göra något åt, lämpar sig indirekt korrigerande återkoppling bäst
för grammatiska strukturer, som studerande kan testa sina språkliga hypoteser på enligt
interimspråksteorin, t.ex. regler som de ”kan” men som inte automatiserats (Sheen 2011:94). Övning
behövs för att öka studerandes medvetenhet om sina typiska fel, så att de hittar strategier för att själva
kunna korrigera dessa i text och tal (jfr de nya ämnesplanerna 2.3 ).
Vidare framhåller Bitchener & Ferris (2012:145) att korrigerande återkoppling till
andraspråksstuderande kan bli gynnsam om den är såväl selektiv och fokuserad och ger
metalingvistiska förklaringar. Goda resultat för korrigerande återkoppling med metalingvistiska
förklaringar har visats i effektstudier utförda av bl.a. Sheen (2011), liksom tidigare av bl.a. Ellis i en
studie från 2006. Fokuserad återkoppling mot vissa språkliga strukturer, som t.ex. användningen av
bestämd och obestämd artikel i engelskan se bilaga 2, har visat sig vara gynnsam för både hög- och
lågpresterande andraspråksinlärare (ibid.). Även mot andra ”separata, regelstyrda former”, torde
fokuserad återkoppling vara effektiv (Bitchener & Ferris 2012: 129). I en sammanställning av tidigare
forskning av effekten av korrigerande återkoppling från 2006 noteras emellertid att även om grupper
lyckas väl finns stora skillnader för enskilda individer:
…while statistical comparison of group means showed relevant differences in student progress in written accuracy over time,
the standard deviations for individual students were enormous – in some cases, more than three times larger than the means.
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In short, some students made substantial progress in accuracy over a semester, others made minimal progress, and others
actually regressed (ibid. s. 118).

Medan de flesta studerande i en grupp förbättrar sitt språk och sitt skrivande genom korrigerande
återkoppling, finns alltså i alla grupper individer som missgynnas, som backar eller kanske t.o.m.
skadas av den. Vidare konstaterar Bitchener och Ferris (2012) att:
…one of the most glaring gaps in the written CF research base to date has been the lack of consideration of individual student
differences – in L1, in L2 education, in L1/L2 literacy, in motivation, learning style, personality, and so forth. Rather,
statistics are calculated about groups of students as if their unique characteristics were irrelevant. However, any experienced
writing teacher knows that some students appear to benefit greatly from feedback (of any type) while it seems to have little
effect on others (ibid. s. 118)

Dessa forskare efterlyser m.a.o. klassrumsstudier av hur enskilda studerande upplever korrigerande
återkoppling, vilket jag tar fasta på i denna studie. Det finns en lucka i skrivforskningen i fråga om den
helhetssyn på individuella och sociala faktorer ur såväl modernt kognitivt som sociokulturellt
perspektiv, vilka bl.a. Sheen (2011:165 f.) med hänvisning till Ellis 2010 framhåller vikten av.

3.2 Attityder till korrigerande återkoppling
Andraspråksforskningen har hittills främst undersökt muntlig korrigerande återkoppling i formella och
naturliga sammanhang (Sheen 2011:36). Det finns endast ett fåtal studier som undersökt hur
individuella faktorer inverkar på processer i andraspråksinlärningen, t.ex. hur studerande reagerar på
korrigerande återkoppling av skrift (ibid. 129, 137).
Sheen (2011:129) skriver att till dags datum finns endast en studie av DeKeyser från 1993 och en av
Havranek & Cesnik från 2001. I den förstnämnda studien drogs slutsatsen att studerande med tidigare
goda resultat, hög språkbegåvning och låg oro tycktes dra mest nytta av korrigerande återkoppling (s.
129). I den senare studien tycktes studerande som är positiva till korrigerande återkoppling med hög
språkbegåvning gynnas (ibid.). I en egen effektstudie tog Sheen (2011) hänsyn till tre individuella
faktorer: den kognitiva faktorn språkbegåvning (aptitude) samt två känslomässiga faktorer: oro,(
anxiety) och attityder (attitudes) till korrigerande återkoppling av skrift och tal enligt enkäter.
Angående oro, kan det finnas en speciell oro vid språkinlärning som beror på att språket inte
behärskas till fullo enligt exempelvis Gardner 1989, 1991. Denna oro kan triggas av andra skilda
faktorer som svåra uppgifter, sviktande självförtroende, otrevlig stämning etc. (ibid.s.134). Krashen
skrev t.ex. om ett förhöjt känslomässigt filter. När inläraren tvingas tänka på korrekta strukturer, ökar
oron för att göra fel, vilket hindrar inlärningen. Sheens slutsats var att även metalingvistiska
förklaringar i korrigerande muntlig återkoppling upplevs hotande inför gruppen, medan samma typ av
återkoppling i skrift togs emot ”privat” utan oro (ibid. s. 150 ff.).
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Korrigerande återkoppling är fördelaktigare för de studerande som är positiva till den och som
efterfrågat den (ibid.s. 151). Om man t.ex. tidigare enbart fått summativ återkoppling i form av betyg
på produkten och inte som stöd i processen, kan man vara mer negativ till korrigerande återkoppling
(Bitchener & Ferris 2012: 70). Medan forskare manar lärare att kurera sig från lärarsjukan att rätta för
mycket, är studerande skeptiska till selektiv korrigering p.g.a. att de är rädda att få sämre betyg om de
inte fått möjlighet att rätta allt (ibid. 2012: 93). Sheen (2011:96) poängterar att lärare inte bör skada
självkänslan genom att kladda i elevtexter. För mycket rättning överlastar dessutom studerande
kognitivt – han eller hon förmår inte ta till sig all information och känner frustration över allt arbete.
Vidare föredrar studerande vanligen direkt, eller explicit, korrigering, framför indirekt, eftersom det
kräver mindre arbetsinsats. Tidigare studier har entydigt visat att majoriteten av studerande efterfrågar
och förväntar sig korrigerande återkoppling i skrift (ibid. s. 93; 153). En del forskare som t.ex.
Truscott och Krashen, har dock ändå avrått lärare från att ge korrigerande återkoppling. Oenigheten
kan bero att för liten hänsyn tagits till individuella faktorer:
One reason may be that individual difference (ID) variables – such as language aptitude, anxiety, and attitudes towards
corrective feedback – influence learners’ receptivity to error correction and thus the effectiveness of feedback (ibid.s. 129).
There simply is too much individual variation in how people learn, how they are motivated, and what they already know to
attach a ‘one – size – fits – all’ label to the question of written CF in writing courses – and, if this statement is true, then
writing instructors should be collaborating with their students to discover which feedback approaches serve them best….”
(Bitchener & Ferris 2012:95).

I Evans m.fl. (2010: 449 ff.) studie om DSK återkoppling, som presenteras i följande avsnitt,
inkluderas individuella variabler i de kontextuella variablerna (se 4.1.1.).

3.3 Korrigerande återkoppling enligt Evans m.fl.
Evans m.fl. (2010) har tagit fram en enkel, praktisk metod för skrivundervisning i
andraspråksinlärningen, som en pilotstudie indikerat kan leda till ett mer korrekt skriftspråk bland
universitetsstuderande på preparandkurser. Flertalet studenter kom från asiatiska länder och
målspråket var engelska. Kursmålet var ökad korrekthet i skriftlig produktion. Metoden dynamisk
korrigerande återkoppling här kallad DSK, innebär att studerande genom regelbundet kortskrivande
får riklig återkoppling, samt genom egen listning av sina typiska fel även kan uppmärksamma och på
sikt själva korrigera dem. Med andra ord är detta en typ av metakognitiv (självreglerande)
återkoppling (3.1), vilket jag återkommer till i 4.1.1.
DSK möjliggör för läraren att dels a) reflektera över vad individuella inlärare behöver mest utifrån
egen produktion, dels se till b) att uppgiften och återkopplingen är 1) genomförbar, d.v.s. att såväl
studerande som lärare har tid till bearbetning och rättning. 2) meningsfull, d.v.s. intressant för
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individen, helst ”autentisk” och anpassad till aktuell klassrumskontext 3) i nära tid, d.v.s. att
korrigering och elevrättning sker inom en vecka för att få effekt. En viktig komponent är därför
kortskrivandet, vilket möjliggör riklig och systematisk återkoppling i korta cykler (jfr Drewsen 2012)
samt 4) regelbunden och konstant (ibid. s. 452; 456, ).
Studenterna i Evans m.fl. studie skrev under 10 minuter vid varje lektions inledning ett kort textavsnitt
(paragraph) vilket skulle innehålla: samband, enlighet, utveckling av ett ämne och understöd för
åsikten. Studenterna skulle sedan till nästa gång rätta sitt skrivande och därpå skriva ett nytt
kortskrivande under 10 minuter. Läraren rättade såväl deras rättningar, som det nya kortskrivandet
med målet helt korrekta texter. Studenterna rättade alltså alla typer av fel. Risken för att studerande
skulle drabbas av s.k. kognitiv överbelastning ansåg de var liten p.g.a. att kortskrivandet i sig
begränsade bördan såväl kognitivt som praktiskt (ibid. s. 453).
Studenterna i studien förbättrade signifikant sitt skrivande från kursstart till slut, men resultatet måste
tolkas försiktigt i och med att en kontrollgrupp saknades (ibid.s.458 f.). Det kan kanske inte heller
uteslutas att resultatet delvis berott på undvikande av typiska fel.
Få studier hittills har i likhet med Evans m.fl. (2010) inriktats mot hur individuella variabler påverkat
resultatet av korrigerande återkoppling i andraspråksundervisningen (Bitchener & Ferris 2012: 109;
Sheen 2011:129). Denna studie intresserar sig för hur enskilda studerande reagerar på en till den
aktuella gymnasiekontexten anpassad modell av DSK återkoppling.

3.4 Preciserade frågeställningar


Hur upplever andraspråksstuderande kortskrivandet med DSK återkoppling?



Hur inverkar kontextuella variabler, särskilt individuella,17 på hur studerande upplever
återkopplingen?



Uppmärksammar enskilda studerande härigenom skillnader mellan inlärarspråk och målspråk,
d.v.s. noticing the gap?

17

Evans m.fl. (2010) tycks sammanföra kontextuella (sociokulturellt synsätt) och individuella variabler (kognitivt perspektiv) på liknande
sätt som Sheen (2011) och Bitchener & Ferris (2012) diskuterar. Se vidare avsnitt 2 och 3.
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4 Metod och material
Material, insamlings - och analysmetod samt metodologiska svårigheter redogörs för här. Först
presenteras kontextuella variabler eller faktorer som kan inverka på hur studerande upplever DSK
återkoppling och därmed även effekten av återkopplingen .

4.1 Kontextuella variabler i klassrumsstudien
Kontextuella faktorer som kan påverka resultatet av DSK återkoppling i forskning och undervisning är
enligt Evans m.fl. (2010) a) metodologiska variabler (här främst anpassningen till Skolverkets mål och
kunskapskrav, instruktionen och genomförandet av DSK i det aktuella klassrummet) b) individuella
variabler (Här: modersmål, utbildningsbakgrund, inre och yttre motivation, språksyn, inlärningsstil,
strategier, positiv syn på att få korrigerar av lärare, samt oro i språkinlärningen) samt c) situationella
variabler (läraren och klassrummet), se avsnitt 5.

4.1.1 Metodologiska faktorer: Kortskrivande med DSK
återkoppling
a) Beskrivning av DSK: I studien har jag försökt anpassa Evans m.fl. metod efter förhållanden som
jag arbetat med utifrån Sheen (2011); Brookhart (2010), Bitchener & Ferris (2012) samt Hattie &
Timperley (2007). DSK 18 motiverades muntligt med yrkesmässiga argument.19 Det var viktigt att de
studerande förstod att det spontana skrivandet var intressant för att de skulle lära sig något; att satsa på
innehållet och göra fel som är typiska för just dem. Kortskrivandet utgjorde ”kladdar”, ett led i en
process, syftande till bättre kommunikativt ”flyt” i tal och skrift med tillägget ökad korrekthet. Ett
syfte med DSK var att de studerande själva skulle upptäcka skillnader mellan målspråket svenskan
och sitt eget inlärarspråk, d.v.s. noticing the gap. Ett korrigeringsschema ”säkrare svenska, se bilaga 3,
skapades för detta ändamål. I schemat skulle studerande själva lyfta ut och korrigera sina egna typiska
fel samt eventuellt dra en slutsats av vad de sett i sin svenska vid listningen.
b) Genomförandet av DSK: Studien genomfördes i en undervisningsgrupp i gymnasiekursen svenska
som andraspråk B med 13 vuxenstuderande. Det egentliga kortskrivandet pågick från 27 april till 11
maj. Sammanlagt genomfördes sju kortskrivningar under knappt tre veckor.
18

Till de studerande användes ordet kortskrivande.
I många arbeten idag krävs att man kort sammanfattar något, t.ex. i industrin skriver arbetarna fel- och riskrapporter; i hemtjänsten och på
sjukhusen skriver man dagliga journaler kring vad som hänt patienten o.s.v. Dessa måste vara korrekta. Vad vi egentligen gör i schemat är att
försöka härma hur duktiga språkinlärare lär sig. De ser vad de behöver förbättra och jobbar med just detta. Sen driver de vidare till nästa
”upptäckt” i språket, som de måste arbeta med o.s.v. tills de når avancerad nivå.
19
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Ämnena var kopplade till Skolverkets kursmål och kunskapskrav vad gällde FR 7: språkhistoria;
språksociologi samt FR 8: reflektioner över den egna språkinlärningen och jämförelser med
modersmålet, se bilaga 4. Teman var: språkens ursprung och släktskap/ samernas minoritetskultur
30/4; ett världsspråk 4/5, ungdomsspråk 7/5, om du lärde dig mitt språk/ att lära sig olika språk 9/5;
samt barns gester 11/5. De flesta reflektioner utgick ifrån diskussioner utifrån läromedlet Språkportens
språkkapitel 5 samt TV- program. DSK startade i förenklad form den 16-18 april. Studerande kunde
då välja mellan att skriva en bildanalys eller en textreflektion under 10-15 minuter. Återkopplingen var
helt korrigerande med siffror. Den 25 april skrevs uppsatsen i nationellt prov och den 27 skrevs en
reflektion kring vikten av korrekthet i svenska. Därefter bifogades kommunikativa mål till
instruktionen, tillsammans med ett elevexempel för att visa hur de blev bedömda, se bilaga 3.
Under DSK var klassrummet möblerat i ett U för att öka kontakten mellan lärare och studerande och få
en överblick i rummet. Läraren ville lätt kunna ta sig runt för att förtydliga korrigeringar och
metalingvistiska förklaringar. U-formen var även naturlig för parsamtal, eller samtal tre och tre. De
studerande fick diskutera under aktiviteten för att signalera att det var träning, inte prov, och att det var
lärandet som stod i centrum. Tidspressen, ca 10-15 minuter, var väsentlig. De studerande skulle inte ha
tid att tänka efter eller skriva tillsammans med en kamrat. Så länge energin i rummet kvarstod fick de
dock skriva. De skrev i anteckningsböcker, för att enkelt kunna jämföra de korta texterna. Även
återkopplingslapparna lades där för att underlätta jämförelser. Läraren ville även kontrollera att de
studerande reflekterade kring det aktuella ämnet enligt instruktionen, eftersom individuella språkliga
profiler med typiska fel då brukar framträda tydligare än vid sammanfattningar.
För att öka koncentrationen genomfördes DSK när ca 30 minuter återstod av en lektion. Cirka 20
minuter användes till kortskrivandet samt 10 minuter till listningen av korrigerade fel i föregående text
i schemat ”säkrare svenska”. Sammanlagd anslogs 30 minuter av ett 90 minuters pass två gånger i
veckan, d.v.s. en klocktimme. Rättningstiden för läraren var 10 minuter per kortskrivande vilket gör
att arbetsbelastningen för 20 elever skulle bli 200 minuter per gång eller 400 minuter i veckan.
c) Bedömningen i DSK: Till skillnad från Evans. m.fl. (2010) effektstudie följdes Brookharts (2010)
råd att inte ta in poäng eller procent i bedömningsmallen till de studerande, eftersom det kan göra att
vissa nöjer sig och utvecklingen stannar av. Istället har jag kopplat ihop Brookharts beskrivande
återkoppling med Sheens (2011) sätt att ge metalingvistiska förklaringar. Med Hatties & Timperleys
(2007) karaktäristik är DSK tänkt att vara både processorienterad och självreglerande (metakognitiv)
för att få bästa möjliga effekt på inlärningen. Syftet var att även lågpresterande skulle använda sig mer
av strategier som gynnar djupinlärning, såsom duktiga inlärare gör (jfr Biggs & Tang 2011).
I rättningen var ambitionen att synliggöra, och samtidigt välja ut de viktigaste och vanligaste
individuella felen, s.k. selektiv och fokuserad korrigering. Denna rättning var direkt (explicit) för
lexikala fel, t.ex. fraser och konstruktioner, som tar tid att själv korrigera. Rättningen var indirekt
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(implicit) med en understrykning för stavfel och enklare fel. För att vara övertydlig i synliggörandet av
återkommande, typiska fel, skrevs en siffra över det understrukna felet. Dessa fel listade och
korrigerade de studerande vid nästa lektionstillfälle vid den aktuella siffran i schemat ”säkrare
svenska”, själva eller i diskussion med läraren eller annan kursdeltagare. Hela texter rättades dock inte.
Det räckte att tänka på sina typiska fel vid nästa tillfälle. Vid valet av inlärarens typiska lexikala och
grammatiska fel var lärarens utgångspunkter att felen:
o

är inbäddade i större, kommunikativa kursmål i bedömningen (instruktionen)

o

är viktiga för textens kommunikativa kvalitet, d.v.s. inte små, ”lokala” fel

o

är typiska för personens, inlärarens, texter, t.ex. upprepade kongruensfel

o

är tecken på att inläraren är redo för enligt ZPD och PT vad gäller automatisering

o

är vad som syns i studerandes egna texter

o

är basgrammatik, som är möjlig att korrigera enligt grammatikböckerna

o

är stigmatiserande: Studerande kan verka okunnig; outbildad

o

är viktiga för dennes betyg

Återkopplingen av felen, som studerande skulle uppmärksamma (noticing) skrevs:
o

Explicit, med siffror

o

Selektivt. Ett par fel valdes ut och fokuserades (enligt föregående listning eller annan information).

o

Metalingvistiska förklaringar skrev tillsammans med exempel (se bilaga 3).

o

Muntligt av läraren vid behov

o

Kontinuerligt, vilket ger möjlighet att förbättra sig och visa tecken på framsteg, för ökad
motivation. (Källor: Bitchener & Ferris 2012; Sheen 2011, Brookhart 2010, Evans m.fl. 2010).

Detta sätt att explicit korrigera fel ligger längst ner på de sociokulturella s.k. regleringsskalorna för hur
starkt behovet av stöttning är. Längst upp på Aljaafreh och Lantolfs skala är inläraren mer självgående,
eller självreglerande, vilket är målet med stöttning med DSK (Ellis m.fl. 2005:242). Lyhördhet för hur
enskilda individer svarar på stöttningen är viktig. I resultatdelen diskuteras hur deltagarna i fallstudien
tycks uppmärksamma fel.
Kursmålen skiljer sig åt i jämförelse med Evans m.fl. (2010) effektstudie. För preparandkurser vid
universitetet var huvudmålet att öka den skriftspråkliga korrektheten (ibid. 2010: 457). I
bedömningsmatrisen värderades därför korrekthet till 75 %, medan innehållet, det underordnade målet,
fick 25 %. På gymnasial nivå i vuxenutbildningen i närheten av kursbetyget var dock risken för
undvikandestrategier stor, varför kommunikationsmålen istället blev huvudmål, och korrekthet
underordnat mål, i samklang med styrdokumenten (2.3). Läraren befarade även att några studerande
saknade tillit till att fel vid övningar inte straffar sig i betyget. Om de studerande visat tecken på
hämningar, eller att inte inrikta sig mot att kommunicera ett intressant innehåll i första hand,
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korrigerade läraren inte, utan fokuserade istället de kommunikativa målen i återkopplingen, se figur 1
och bilaga 1. Så kan DSK bli dynamisk och följsam mot individuella variabler (jfr Evans m.fl. 2010).

4.1.2 Individuella faktorer: Deltagare i fallstudien
I fallstudien ingår fyra studerande i åldrarna 25-41 år, här kallade Rob, Jim, Sara och April. De
kommit till Sverige i vuxen ålder, och har alla ett uttalat behov av svenskans strukturer. Två av
informanterna kommer från Afrika, en från Asien och en från Amerika.
TABELL 1: Informanterna i fallstudien. Bakgrundsvariabler

Namn*

Modersmål +

Utbildnings

Svensk

Mål/ Delmål/

Aktivitetsgrad

Kända hinder

Ålder

starkt språk

bakgrund +

partner

Betygsmål (behov)

Närvaro

Socioekonomiska

Tid i Sverige

Familj

/Språkmål

Familj/Studier

villkor

Startålder

Sara

tigrinja

Grundskola

Nej

Lärare Hi ev. Sv.

God närvaro/

25 år

engelska

5 år i Sverige

Nej

VG

Lärlingsplats barn

Skriva bättre

och fritid

Startålder: 20
Påbörjade

Hög närvaro.

Jim

engelska

universitets -

Ja

Ekonom

Övrig aktivitet

Extraarbete krävs

34 år

franska

studier

Barn

MVG

beroende på andra

för försörjningen

pidgin

4 år i Sverige

Skriva i olika genrer;

kurser + tidnings

Startålder: 29

uttal

utdelning
God närvaro

Rob

amerikansk

Gymnasiet

Ja

Engelsklärare

Cirkelledare i

Goda socio-

41 år

engelska

6 år i Sverige

Nej

G

engelska &

ekonomiska villkor

Uttal

personlig assistent

f.n.

Startålder: 35

April
28 år

thailändska

6-årig

Ja

Energiingenjör

Grundskola

Små barn

Fortsätter på

Hög närvaro

Goda socio-

8 år i Sverige

vuxenutbildningen

Sen start:

ekonomiska villkor

Startålder: 20

G. Skriva bättre

Thailandsresa

f.n.

I och med att DSK genomfördes under en kort period var ett nödvändigt urvalskriterium bland de 13
studerande i gruppen hög närvaro för ökad reliabilitet (mätbarhet). Rob i studien hade visserligen låg
närvaro vid DSK, men p.g.a. hans negativa enkätsvar och att observatören talat med honom tidigare,
ville vi ha med honom i studien. De övriga studerande har språkliga profiler som är särskilt intressanta
för läraren. April, Sara och Jim är alla kommunikativa, vill gärna utvecklas, men har svårt att se och
lära sig av sina typiska fel. De är risktagare med underordnat fokus på form. April från Thailand har
karaktäristiska svårigheter med morfologin, på ett liknande sätt som beskrivs i Evans m.fl. studie
(2010) och kämpar för ett godkänt betyg. I lärarrummet talas återkommande om ”risken för
fossilisering” av språkliga fel hos vissa inlärare. Det är en utmanande tanke att inlärningen skulle vara
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”körd” för vissa personer. Sara tar stora språkliga risker för det VG hon kämpar för med krav på ” i
stort sett korrekt” språk i det nationella provet för SAS B. Även Jim, i närheten av den högsta
betygsnivån, är kommunikativ och risktagande. Den enda riskundvikaren är Rob (se avsnitt 5).

4.1.3 Situationella faktorer: Läraren och klassrummet
Läraren20 är en av de kontextuella, situationella faktorerna. I vuxenutbildning har hon arbetat i drygt
10 år, varav i grundläggande och gymnasial utbildning i ca sju år. Hon anser sig ha en kunskapssyn
och en språksyn som i stort överensstämmer med styrdokumentens och tankarna bakom lärande
bedömning (se avsnitt 2). Påverkad av bl.a. Krashen21 fokuseras kommunikation och innehåll.
Tidigare gymnasiestuderande har efterlyst mer grammatik i sina utvärderingar, medan läraren å sin
sida har en förkärlek för skrivprocessen, p.g.a. att mycket av språkinlärningen och utvecklingen blir
synlig i den skriftliga produktionen med hjälp av performansanalys av valda delar av vissa
elevarbeten. Dock finns en svårighet med skrivprocessen på gymnasiet, där elevtexterna blir långa och
textbygget komplext. Många studerande upplever en trötthet efter att ha samlat och bearbetat ett
material, arbetat med ordförrådet och strukturerat texten, så att de inte mäktar med det språkliga
efterarbetet. Läraren har letat efter ett sätt att arbeta med de studerandes eget språk.
Det sociokulturella synsättet är viktigt i språkundervisningen, kanske särskilt att tänka och lära
tillsammans. Klassrumsdiskussioner utifrån olika ämnen och medier är samtidigt något som
studerande efterfrågar, eftersom de främst vill känna sig säkra på att tala ute i samhället22 Portfolio
används i klassrummet, såväl i pappersform (arbetsportfolio) som digital (visningsportfolio), vilket
läraren varit ensam om på skolan.
Som person har läraren genom åren uppfattats som ambitiös, vänlig och rättvis (t.ex. I: 23-24/5), men
uppmanas att vara mer bestämd (ibid.). Det handlar om förväntningar på läraren som en auktoritet,
men sannolikt även om tydlighet vid instruktioner och i genomförandet, inte minst av nya, ovana
aktiviteter, som t.ex. DSK 23.

4.2 Material, insamlingsmetoder och analysmetod
Det insamlade materialet består av en enkät om hur de studerande upplever DSK (bilaga 5), samt
intervjuer med de fyra informanterna i fallstudien. Intervjuerna finns inspelade, utskrivna för hand,
För att kunna distansera mig omskriver jag mig som ”läraren” och min s.k. kritiske vän Erika Engvall för ”observatören” .
Exempelvis sparsamt med mekaniska grammatikövningar, försök till verklighetsnära uppgifter dock med läromedel som bas.
Reflekterande läsning och skrivning utifrån exempelvis Molloy (1996) används, liksom parrespons utifrån t.ex. Dysthe (1996; 2001), samt
bl.a. genre- pedagogik ”light” (Gibbons 2006).
23
En annan kontextuell, situationell, faktor enligt Evans m.fl. (2010 ) är lokalerna, vilka på den aktuella vuxenutbildningen är trevliga och
funktionella. Socioekonomiska faktorer redogörs för i tabell 1.
20
21
22
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men inte transkriberade. Dessa intervjuer är utförda av en s.k. kritisk vän, Erika Engvall, en nyligen
anställd kvalitetsutvecklare vid vuxenutbildningen (jfr Biggs & Tang 2011:61). Hon har även gjort en
sammanställning av svaren efter frågorna i det semistrukturerade frågeformuläret (bilaga 4), samt
skrivit reflektioner kring sina informella samtal med de studerande. Även lärarens journal under
terminen, elevalster som rör reflektioner kring språkinlärningen, och texter generade av DSK
återkoppling hör till primärmaterialet, medan t.ex. startblanketter, anteckningar från elevsamtal, annan
elevproduktion och bedömning, för att försöka ringa in inlärarnas språkliga profil, d.v.s. aktuellt
kunnande och utvecklingsbehov i svenska, finns som sekundärmaterial.
TABELL 2: Översikt över materialet
Material:

Frågeställningar:

a) Enkät
svar

b) Intervju
svar

c) Elevtexter:
Kortskrivande
Listningen
”säkrare
svenska”
Reflektioner
kring inlärning

d) Erika
Engvals
reflektioner
kring sina
Deltagande
observationer

e) Lärarjournal
Övrigt
Material

Hur upplever andraspråksstuderande
kortskrivandet med DSK återkoppling?
Hur inverkar kontextuella, särskilt individuella,
faktorer på hur studerande upplever
återkopplingen?
Hur uppmärksammar enskilda studerande
skillnader mellan inlärarspråk och målspråk,
d.v.s. noticing the gap?

I syfte att få en mer holistisk bild av hur studerande upplevt DSK användes flera metoder för s.k.
metodologisk triangulering, d.v.s. användning av flera metoder (Denscombe 2009:185 f.). Syftet var
att förstå de studerandes upplevelse på ett så komplett och nyanserat sätt som möjligt genom att
använda både kvalitativ metod (intervju, observation) och kvantitativ metod (enkät) (ibid.) En
lärarjournal har förts under hela terminen utifrån lärarens observationer i klassrummet, studerandes
reflektioner kring inlärningen har sparats och analyserats, liksom deras kortskrivande, listning och
enkätsvar. Den kritiska vännen, Erika Engvall, har besökt klassen vid ett par tillfällen då hon
observerat och samtalat med några studerande, samt reflekterat skriftligt kring detta. Hennes uppgift
var att inta ett studerandeperspektiv genom att delta och observera, s.k. deltagande observationer. Hon
deltog inte direkt i aktiviteterna, utan samtalade informellt med studerande om det som skett under och
efter lektionen. När betygssättningen var klar genomförde hon fyra semistrukturerade intervjuer på
sammanlagt ca fyra timmar. I intervjun följdes bl.a. enkätsvaren upp med frågor.
De studerande informerades i början av terminen om att jag skriver en uppsats om bedömning och om
vad som gynnar vuxnas språkinlärning. De fick veta att skolans kvalitetsutvecklare och jag har ett
gemensamt intresse av att få veta så mycket som möjligt om hur andraspråkselever uppfattar
undervisningen i Sverige, eftersom detta är underutforskat och vi vill bli bättre på att möta studerandes
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behov vid vuxenutbildningen. De flesta har villigt medverkat i studien, medan ett par studerande har
varit mer avvaktande. När DSK genomfördes uppfattade flertalet studerande detta som ”en ny metod”
p.g.a. att de inte deltagit i någon liknande aktivitet tidigare, och eftersom de visste att en studie pågick.
I den kvalitativa analysen har jag använt mig av Evans m.fl. (2010: 449) kontextuella variabler,
eftersom dessa kan vara avgörande för hur inlärare svarar på korrigerande återkoppling (se 4.1). Dessa
faktorer svarar dessutom mot punkterna tre och fyra i Hill & Mc Namaras (2011:21) ramverk för
forskning om lärande bedömning. Punkt tre handlar om vilka teorier och standarder läraren använder.
Punkt fyra tar upp studerandes inlärningsteorier och övertygelser eller förväntningar samt vilken
inverkan lärande bedömningen har på dem (se utdraget). Dessa punkter är utgångspunkter för frågorna
i a) enkäten och b) intervjun, samt i beskrivningen och i tolkningen av materialet i resultatdelen.
Frågeställningar ur Hill & McNamara (2011)24 ramverk för forskning kring lärande bedömning med störst relevans
för denna studie:
3. What theory or ‘standards’ do they use?
3.1 Teacher
What does the data reveal about teachers’ beliefs about
Theories& Beliefs
• the subject or content area
• second language learning and teaching, and
• the nature of assessment?
4. Do learners share the same understandings?
4.1. Learner
What does the data reveal about learners’ beliefs about
Theories& Beliefs
• second language learning, and
• the nature of assessment?

I den kvalitativa bearbetningen av Evans m.fl. (2010) kontextuella variabler25 (4.1) har jag lagt till
individuella faktorer utifrån tidigare forskning samt vad som observerats i klassrummet, s.k. induktivt
tillvägagångssätt (se 4.3). Det gällde främst ett sökande efter motivation, språksyn, inlärningsstil och
strategier, syn på lärarens korrigeringar och oro i användningen av andraspråket (se 5.2.).

4.3 Metodologiska svårigheter
Det är inte lätt att ”forska” i sin egen vardag, men i likhet med bl.a. Biggs & Tang (2011) är min
övertygelse att reflektion på ett mer distanserat sätt är viktigt om man vill förändra sin verksamhet.
Korp (2011) efterlyser klassrumsforskning i lärande bedömning, och påpekar att detta även är viktigt
för att säkra kvaliteten på skolorna. Undervisningsmetoden och studiens fokus växte fram i vad man
kan kalla en transformativ reflekterande process utifrån observationer i klassrummet, elevsamtal,
reflektioner i lärarjournalen och diskussioner med den kritiska vännen, Erika Engvall (jfr Biggs &
Tang 2011: 61). En nackdel är brister i designen, särskilt i inledningen av genomförandet26. En fördel
är att man kan lära av misstagen och genom dessa i viss mån upptäcka saker i ”diskussion” med
24

Övriga punkter i deras ramverk för forskningsstudier om lärande bedömning classroom based assessment är 1) olika aspekter för vad
läraren gör i bedömningsprocessen och 2) aspekter om vad läraren tittar efter i denna bedömning (ibid. s. 21).
25
Evans m.fl. (2010) ger i artikeln några få exempel på vilka kontextuella variabler det kan handla om, t.ex. den individuella variabeln inre
och yttre motivation.
26
Av platsbrist finns inte hela lärarmanualen med i bilaga 1.
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nyutkommen forskningslitteratur, se avsnitt 5. En nackdel är bl.a. att den ostrukturerade lärarjournalen
omfattat iakttagelser av vitt skilda slag.
Den största metodologiska svårigheten är sannolikt att vara både lärare och forskare i och med att
studerande av etiska skäl vet att de är iakttagna och att detta kan inverka på deras beteende, en s.k.
observatörseffekt (Denscombe 2009: 72; 80). Läraren eller deltagande observatören kan dessutom
påverka informanterna och därmed resultatet av studien. Närbesläktad är Hawthorneeffekten vilken
innebär att deltagarna känner sig uppmuntrade av att bli uppmärksammade, så att de presterar bättre än
de tidigare gjort (ibid. s. 155 f.). Det kan inte uteslutas att informanterna märkt att de observerats.
Exempelvis har April, Jim och Sara gett flest kommentarer i enkäten. För att försöka komma tillrätta
med några av dessa svårigheter har en kritisk vän använts. Erika Engvalls blick var viktig för att få en
mer objektiv bild av skeenden, t.ex. kan tolkning färgas av lärarens språksyn.
Resultat från en fallstudie med fyra deltagare är svåra att generalisera. Enligt Denscombe (2009) ska
forskaren främst ”identifiera viktiga kännetecken som kan utgöra grunden för en jämförelse med andra
i samma kategori; och att visa hur fallstudien klarar en jämförelse med andra i kategorin när det gäller
dessa viktiga kännetecken.”(s.69). I denna studie eftersöks individuella variabler med betydelse för
hur studerande på gymnasienivån kan uppleva DSK.
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5 Resultat
I detta resultatavsnitt presenteras först undervisningsgruppens upplevelse av kortskrivande med
dynamisk självreglerande korrigerande återkoppling (DSK). De fyra informanterna i fallstudien
Aprils, Robs, Saras och Jims individuella upplevelser av DSK analyseras därefter i jämförelse med
betydelsefulla individuella variabler.

5. 1 Gruppens upplevelse av DSK återkoppling
Gruppens reaktioner av DSK sammanfattas här utifrån en enkät, utdelad den sista egentliga kursdagen
tillsammans med ordinarie kursutvärdering. 9 av 13 studerande på plats har svarat. De uppmanades att
skriva namn för att göra en jämförelse med individuella variabler möjlig. För varje ”ja” eller ”nej” som
de markerat, ombads de förklara vad de tänkte på när de kryssade för svaret (se tabell 3 och 4).
Intressant i enkätsvaren är att de flesta tycks uppskatta DSK. I enkäten väljer de överlag positiva ord
(tabell 4). Samtliga håller även med om påståendet i fråga två: ”När jag skriver ser jag vad jag
behöver när jag ska tala svenska, vad gäller ord och grammatik”, vilket är viktigt för motiveringen till
processkrivning och DSK. Alla studerande anser därutöver att: ”Jag tror att kortskrivande med
respons från läraren kan vara ett sätt att se vad jag behöver i svenskan vad gäller ord och
grammatik.”, vilket också kan vara ett argument för DSK. De tog alla avstånd från påståendet: ”Jag
tycker att onödigt mycket tid läggs ner på rättning om man jobbar med kortskrivande under en
månad”. Det kan tolkas på två sätt. Den första tolkningen är att de tyckt att DSK är viktigt, vilket finns
tydligt stöd för i studien. Å andra sidan har de inte behövt lägga ner tid på att rätta texterna, utan det
räckte med att lista typiska fel. De tycks visserligen dela lärarens uppfattning att mycket av
språkinlärningen blir synligt vid skrivande (jfr Sheen 2011:36), men sex personer tycker att: ”Vi har
skrivit för mycket på kursen” (10 b).
I fallstudien (5.2) behandlas de negativa svaren ”obehagligt” och ”förvirrande”. Två studerande har
markerat ”tråkigt” och ”svårt” samt ytterligare en ”svårt” (tabell 4), ord som erfarenhetsmässigt ofta
går hand i hand. Sannolikt är behovet av förförståelse stort. Dessutom kan det spontana skrivandet i
kombination med fokus på form bli krävande. Å andra sidan har de samtidigt kryssat för positiva ord,
vilket kan betyda att uppgiften är lagom utmanande.
Sju av nio studerande betonar grammatikdrillens betydelse genom att även kryssa för ”Jag föredrar
grammatikboken/CD”. Det framgår inte om de tänker på eget hemarbete eller om de tänker sig
undervisningen mer formaliserad. Åtta studerande har svarat ja på frågan om de kan rätta sina egna
fel. En studerande har skrivit att han ofta kan rätta själv, men när läraren rättar förstår han inte varför.
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Ett antagande är att han, eftersom han kan rätta många fel själv, behöver metalingvistiska förklaringar,
men även möjlighet att diskutera med läraren vad som behöver fokuseras i återkopplingen (Bitchener
& Ferris 2012:95). På påståendet: ”Jag känner mig oftast bekväm när läraren rättar mina texter” har
åtta svarat ”ja”, en svarat ”nej” och en ”både och”.
Frågorna 1, 4-6 och 7, avsåg att ringa in studerandes språk- och kunskapssyn. Tre personer av nio vill
ha mer muntlig, vardaglig kommunikation med tonvikt på uttalet (av nya ord). Det är vad de behöver
mest socialt och ute i samhället. De som svarat ja förefaller nöjda med att kursen huvudsakligen riktats
mot det formella och högskoleförberedande.27.
Sammantaget är studerande nöjda med kortskrivandet. Det är dock viktigt att läraren är försiktig med
korrigeringar om studerande visar tecken på obehag, undvikande eller ökad försiktighet i skrivandet,
se vidare fallstudien nedan.

Tre studerande utöver de i fallstudien har svarat: ”skriftligt arbete”; ”Det vanliga livet och den vanliga problem. Det var onödigt att läsa
dikter.”.sic. och ”att skriva uppsatser”.
27
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Tabell 3: Sammanställning av nio studerandes enkätsvar om kortskrivande med dynamisk självreglerande korrigerande (DSK) återkoppling
FRÅGA

1

2

3

På kursen
SAS B har
jag arbetat
med en
svenska
som jag
behöver
socialt och
ute i
samhället

När jag skriver
ser jag vad jag
behöver när jag
ska tala svenska
vad gäller ord
och grammatik

Jag kan ofta
själv rätta
mina texter

b) Jag föredrar
grammatikboken/CD

c) Jag blir
säkrare när jag
rättar egna fel

b) om de är
markerade

4

5

6

7

8

9

10

Om jag ska
känna mig
säkrare på
svenska bör
läraren gå
igenom
grammatik
en stund
varje vecka

Om jag ska
känna mig
säkrare på
svenska bör
lektionerna
handla mest om
muntlig och
skriftlig
kommunikation

Om jag ska
känna mig
säkrare på
svenska bör vi
diskutera och
arbeta med
ord och
uttryck
varje lektion

När jag tänker
på livet efter
Komvux, tänker
jag att det vore
bra om kursen
mer hade
handlat om…
Motivera.

Jag känner
mig oftast
bekväm när
läraren
rättar mina
texter.
b) Jag
tänker på
betyget när
jag blir
rättad.

Jag tror att
kortskrivande
med respons
från läraren
kan vara ett
sätt att se vad
jag behöver i
svenskan vad
gäller ord och
grammatik.

Jag tycker
att onödigt
mycket tid
läggs ner på
rättning om
man jobbar
med kortskrivande
under en
månad.

b) ord- och
grammatik
prov/ kollar
hjälper

b) Vi har
skrivit för
mycket på
kursen.

JA

6

a) 9
b) 7

a) 4
b) 7
c) 8

a) 8
b) 9

7

7

Se nedan

a) 9
b) 7

9

a) b) 6

NEJ

3

a) –
b) 1

a) 4
b) 1
c) 1

a) 1
b) -

2

2

-

a) b) 3

0

a) 9
b)3

Uteblivna
svar

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-
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Tabell 4: Ordval i enkäten för att beskriva upplevelsen av dynamisk självreglerande korrigerande (DSK) återkoppling

TILLÄGGSFRÅGA28:

POSITIVA ORDVAL:

Gruppens ordval:

NEUTRALA:

lärorikt (5) nyttigt(5) utvecklande (5)

nytt (2)

NEGATIVA ORDVAL:

svårt (3)

meningslöst bortkastat

framsteg (4) meningsfullt (4) behövligt (4)

tråkigt (3)

värdelöst

intressant (3) engagerande (2) uppmuntrande (2)

förvirrande (1)

onödigt

användbart (2) nödvändigt (2) uppmuntrande (2)

obehagligt (1)

onyttigt misslyckande

stimulerande (1) klargörande (1) lätt (1)

44 markerade positiva svar

Totalt antal individer:

8/9 studerande

rörigt ovant
otrevligt

mekaniskt

hämmande enformigt

strukturerat (1) trevligt (1) lagom ofta (2)
Total summa:

EJ ANVÄNDA ORD:

2 markerade neutrala svar
2/9 studerande

för ofta (1)

sällan

9 markerade negativa svar

0 svar

4/9 studerande

0 studerande

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
De fem informanter som inte ingår i fallstudien har svarat:
S1: svårt, meningsfullt, utvecklande, framsteg, nödvändigt, korrekt grammatik. Kommentar: ”Allt som vi gjorde i krusen tyckte att det var nödvändigt och utveckling på vårt språk”. sic.
S2: meningsfullt, användbart, strukturerat, nödvändigt, lagom ofta, utvecklande, behövligt, tråkigt, nyttigt, lärorikt, svårt; ingen markering; ”tycker att det bra vävjation”(sic)
S3 meningsfullt, nyttigt, behövligt, lärorikt, svårt, för ofta, tråkigt, korrekt grammatik
S4nödvändigt, utvecklande, behövligt, trevligt, framsteg, nyttigt, uppmuntrande, engagerande, intressant, lätt, korrekt grammatik, ”Jag tycker om att skriva så jag tror kortskrivandet är bra”
S5lagom ofta, utvecklande, trevligt, behövligt, framsteg, lärorikt, intressant

28

Sannolikt har några studerande även kommenterat ämnena som föregått kortskrivandet, nämligen diskussionen kring ungdomsspråk, deras olika modersmål etc. med ord som trevligt, lärorikt eller svårt.
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5.2 Individers upplevelse av DSK återkoppling
I det följande beskrivs och tolkas några individuella variabler eller faktorer i förhållande till iakttagna
och uttalade upplevelser av DSK för de fyra deltagarna i fallstudien April, Rob, Sara och Jim.
Tolkningarna presenteras här utifrån a) upplevelser av DSK, b) bakgrundsvariabler (se tabell 1) och c)
tolkade individuella variabler.

5.2.1 A Tolkning av Aprils upplevelse av DSK
April har deltagit vid samtliga sju tillfällen med DSK. Hon är den i fallstudien som uttryckt sig mest
entusiastiskt. April har upplevt DSK: ”Väldigt positivt” (I: 36:43)29. ”Man har bara kanske 10 minuter
att vi ska få ner våra tankar. Det är bra träning att få fram dem fort om vad vi tycker och sen så ska
man skriva rätt. Det är både bra för hjärnan och för språket.” (ibid.). Om andra gynnsamma
aktiviteter än DSK säger hon: ”Om man vill vara bra på att skriva eller på grammatik då är det bara
den som gäller för mig”. (I:49:51). I enkäten har hon ringat in orden: användbart, klargörande, nyttigt,
uppmuntrande, lärorikt, framsteg, nytt. I intervjuns inledning lyfter hon även fram DSK som en
aktivitet där läraren varit ett särskilt stöd för henne: ”Först förstår man inte vad Catrin menar. Varför
ska vi, men sen många gånger, när man ser hur hon …kämpar… och ser vad vi gör för fel. Då förstår
man vad hon vill liksom, att vi ska bli bättre, att vi ska bli starka å skriva.”. Så det här är en del som
du har du uppskattat väldigt mycket, kortskrivandet? ”Ja, nästan allt, men det här har jag uppskattat
jättemycket.” (I: 23/5:11:16 ff.).
Lite senare i intervjun svarar hon så här på frågan: Är det något som du speciellt tycker kommit fram i
de arbeten du gjort och fått feedback på? ”[…] det är skriftligt, grammatik, ordböjning. Det har jag
problem med det, men till slut fick jag in det…”. ”Inte helt, men jag tycker jag börjar öppna lite
grann, så man inte bara sitter fast på samma nivå hela tiden, att man börjar förstå vad man ska göra
och vad som är problem som jag har.” (I: 14:51 ff.).
April upplever att DSK har fått henne att se och förstå sina typiska fel och hon är glad över känslan att
ha gjort framsteg när det gäller strukturerna i sitt inlärarspråk. Hon tycks ha börjat uppmärksamma
skillnader mellan sitt inlärarspråk och svenskan, d.v.s. noticing the gap (Sheen 2011). För April har
listningen av fel i korrigeringsschemat ”säker svenska” varit lätt att använda. Tempus och verbformer
har fokuserats i hennes fall. ”Det är lätta saker, men de blir svåra för mig (generat skratt)” (I: 41:43).
Återkopplingen var enkel: ”Hon skrev tydligt. Hon skrev nummer och allt. Då tittar man på numret
när man rättar.” (I:43:42). Observatören konstaterar i intervjun att de flesta fel ”hamnat i samma ruta.
Ja, då är det ju inte så svårt att förstå.”. April påpekar då: ”Ja, jag har ju alltid…” (ibid.), d.v.s. hon
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I = Erika Engvalls intervjuer 23-24/5. E = Enkäten 23/5. L= lärarjournalen . Tiden finns angiven för minut och sekund, t.ex. I: 36.43.
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har sedan grundläggande svenskkurser fått dessa fel påpekade för sig, men inte själv kunnat se och
korrigera dem. Efter mitterminssamtalet har hon arbetat enskilt med en verbbok för att komma till rätta
med problemen. Men i DSK tänker hon ibland för mycket på typiska fel, så att andra fel uppstår.
April har markerat korrekt grammatik som det kortskrivandet mest handlat om. En förklaring till att
hon uttrycker sig positivt om upplevelsen av DSK kan vara att läraren tonat ner rättningen i hennes
texter eftersom hon plötsligt skrivit mer försiktigt i DSK 27/4 än vad hon gjort tidigare under kursen
och p.g.a. hennes betygstress i kursslutet. Det har även gjort lärarens rättning mer fokuserad och
selektiv, liksom April själv beskriver den ovan. Hennes upplevelse av att se och förstå var och hur
felen uppstår i texten bidrar till den positiva reaktionen. Vid den andra kortskrivningen den 18 april
såg hon att hennes svårigheter gäller all böjning i slutet av ord. Hon skriver: ”Allt fel som jag har
upptäck är att jag inte har en liktig bra koll på substantivet och adjektiv” även om hon samtidigt listat
flera verb (se bilaga 3). Efter frågor om hur hon säger samma sak på thailändska, lägger hon till i
slutsatsen: ”Det är på grund av mitt modersmål”. Den sjunde maj kvarstår problemen med
verbböjningarna: ”Jag måste tänker mycket på verbformer. Men jag tycker att jag börja kommer igång
med dem nu.”. Läraren rättar även detta med en förklaring och tillägger. ”Det är bra – kämpa på”. I
slutet av kursen upplever hon att hon har god kontroll över verbformerna, men i praktiken hade detta
behövts analyseras på ett sätt som faller utanför den här studien.

B Bakgrundsvariabler:
För April har sannolikt modersmålet varit en avgörande faktor för hur hon upplevt DSK. Hennes
språk, thai, avviker starkt från svenskans strukturer. Hon har sedan A- kursen uttryckt behov av att
diskutera grammatik. I det hänseendet liknar hon studenterna i Evans m.fl. studie (2010), men hon
skiljer sig från dem genom att vara lågutbildad och fortfarande studera engelska på låg nivå i
vuxenutbildningen. Hon har märkt att hon fått kämpa mer med svenskan än övriga studerande, trots att
hennes vistelsetid i Sverige är åtta år.

C Tolkning av individuella variabler:
Inre och yttre motivation: April har tydliga och höga språkliga, yrkesmässiga (energiingenjör), och
sociala mål, (familj och vänner) för sina studier, vilket anses gynnsamt för motivation och därmed
inlärning. Den inre motivationen kan inverka på synen på DSK.
Språk och kunskapssyn och förväntningar på undervisningen: Det förefaller som om April i
mångt och mycket delar lärarens språk- och kunskapssyn, se nedan.
Inlärningsstil; strategier: April tycks ha en i huvudsak auditiv stil. Hennes självbedömning är: ”jag
är bra på att höra och tala…”(13/2); ”läsa och tala (I: 32:11). Hon är kommunikativt inriktad,
risktagande, och satsar på ordinlärning. På egen hand har hon tränat ordinlärning på CD-romskivan till
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läromedlet och uppskattar ordkollar (E:23/5; I:50:30). Kursens största nytta har varit fler formella ord
(I:06:50), vilka hon testar i samtal med svenskar (I:29:40) och relaterar till sina högskolemål (I:
06:50). Hon tänker på svenska i skolan, för om hon översätter till thai, ”blir det bara fel” (I: 45:52).
Hemma läser hon gärna skvallertidningar, vilket hon också lär sig en hel del ord på. I slutsamtalet
säger hon att hon lägger stor vikt vid att skapa ett intressant innehåll när hon skriver (L:23/5). I
skrivprocessen ledsnar hon på sin text, och läser hellre vad andra skrivit för att hitta fler sätt att
uttrycka sig på (I:47:18). I en självbedömning 10/2 skriver hon att hon inte är ”så illa på grammatik”
vilket läraren bedömer vara en viss överskattning av förmågan, kanske p.g.a. oro för betyget. Det kan
också vara sagt i relation till sina landsmän som hon noterat sällan verkar slutföra SAS A och B.
Positiv syn på korrigeringar av läraren: April vill ha korrigerande återkoppling. ”Det är bättre att
man får feedback, för att man vet vad man ska göra, man ser om man gjort rätt eller fel, eftersom jag
kan inte se. Jag är dålig på att se mig själv när jag skriver.” (I:47:18). Även kamratrespons uppskattar
hon, och förväntar sig även där korrigeringar (ibid.). På frågan om vad som är bra feedback lyfter hon
dock istället fram behovet av uppmuntran i kanten av texterna: ”Väldigt bra, bra, bra, det här ska du
tänka på, vad menar du med det?” (I: 01:04:58). Hon vill ha återkoppling som är positiv i tonen, men
exakt och framåtsyftande.

5.2.2 A Tolkning av Robs upplevelse av DSK
Rob har endast genomfört tre DSK. Han har inte alls tyckt om kortskrivandet, enligt enkäten, men
uttrycker sig mer positivt i intervjun. I enkäten har han ringat in orden: ”obehagligt” och ”tråkigt”,
och att det handlat om ”korrekt grammatik och ordrikedom”. Det tycks enligt intervjun som om
spontaniteten var olustig för honom, och att han gärna vill invänta inspiration, helst till ämnen han
själv väljer: ”Jag skriver kort och gör inte så många fel […]. Det går inte att bara kasta ut ord för
mig. […]. Det var positivt, jag antar, men jag skrev så kort. Jag skrev inte så mycket […]. ”Jag måste
känna för att skriva” (I:44:58 f.). Vid tillfället den 30 maj som handlade om språkhistorien alternativt
minoritetsspråkskulturer känner sig Rob ”helt tom” enligt anteckningsboken. Han hade fått allergi.
Under terminens sista veckor har han arbetat mer, men han kan även ha undvikit DSK. Rob kan ha
befarat att inte komma till sin rätt i DSK, och varit orolig för betyget.
Å andra sidan säger han i intervjun att tre DSK bidragit till att riva ned vissa mentala hinder: ”Jag tror
att kortskrivandet också… nu när jag tittar tillbaka på det… Jag hade inte så mycket fel då jag skrev
så det hjälpte mig att komma över tankar: ’Jag kan inte” (I: 50:54). Läraren försökte i hans fall att
inrikta sig helt på styrkorna i innehållet. Det hade han dock inte varit nöjd med, varför siffror
markerades vid enbart ordföljdsfel, vilket är fel han efterfrågat korrigeringar på, och enstaka direkta
rättningar i texten. I enkäten har han svarat att han ”oftast” känt sig ”bekväm” när läraren rättat (E:
23/5) vilket eventuellt beror på att korrigeringarna tonats ned. Fokuserad korrigering har gjort
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listningen tydlig för honom. (I:52:02). Han svarar: ”Ja, det var ganska bra” (I:52:43) på frågan om
han tror att han blir säkrare på svenska genom att själv rätta på det sätt han gjort, genom att gruppera
felen. Men han behöver tydligare förklaringar av ordföljdsreglerna (ibid.) Likaså svarar han: ”Ja, jag
tror det” utan vidare motiveringar på frågan om han tror att DSK kan vara ett sätt förbättra svenskan i
tal och skrift. Men när observatören sedan frågar om han velat ha DSK tidigare på kursen, svarar han
”nej”, det hade han inte känt sig redo för (ibid.).
Robs mer uppskattande uttalanden om DSK i intervjun jämfört med i enkäten dagen innan kan ha flera
orsaker. En anledning kan vara att betygssamtalet kommit emellan och han nått godkänt på kursen,
vilket han känt oro för. En annan orsak kan vara att han talat med andra kursdeltagare med mer positiv
syn på DSK utifrån andra utgångspunkter än vad han själv haft. En tredje anledning kan vara att
återkopplingen inriktades nästan helt mot det kommunikativa.

B Bakgrundsvariabler:
Robs modersmål, engelska, är ett prestigespråk i gruppen. Han har en svensk sambo och tänker sig ett
liv i Sverige. Utbildningsbakgrunden motsvarar svenskt gymnasium.

C Tolkning av individuella variabler:
Inre och yttre motivation Rob läser kursen SAS B för att få behörighet till högskola, med målet att
arbeta som engelsklärare i Sverige. Han verkar främst ha en yttre motivation, nämligen
högskolebehörighet, till ökad språkinlärning. I intervjun säger han att han aldrig tidigare haft så bra
sociala och ekonomiska villkor för studier, och vill nu vid drygt 40 års ålder satsa på ett bättre arbete.
Å ena sidan vill Rob flyta in i de svenska miljöer han vistas i, och vill därför lära sig svenska: ”lika
bra som jag kan engelska”, Grammatik och uttal anser han är viktigt för att nå målet. Å andra sidan
säger han att han ärligt talat bara vill: ”få det här överstökat (I:25:47; 34:20); ”failure is not an option.
Jag läste, jag pluggade, jag gjorde vad jag måste göra” (19:23). Han beskriver sig som ”lat” genom
att välja amerikanska TV-program exempelvis. Samtidigt som han vill lära sig mer svenska, verkar
han välja enkla vägar och även, med observatörens ord: ”resa mentala hinder” för sin inlärning, vilka
hämmar den viktiga inre motivationen. Sådana hinder är en stark känsla av otillräcklighet: ”kommer
jag att klara det här eller ska jag sluta nu”(I:23:30) och talängslan (I:07:23), samt att han är för
gammal för att lära sig (I: 41:26; 01:11:30). Med andra ord förefaller den yttre motivationen vara
stark, medan den inre tycks svagare.
Språk och kunskapssyn och förväntningar på undervisningen: Rob kom ny till kursen i januari.
Han har läst A-kursen och även påbörjat B-kursen tidigare för andra lärare. Han har efterfrågat mer
formell grammatik- och uttalsundervisning, i synnerhet uttal (E 23/5; I 24/5: 03.30). Han säger till
observatören att han med språklig säkerhet känner sig tryggare att använda svenskan (O:21/3). Han har
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sökt uttalskurser, men andra har ansetts ha mer ömmande behov. I enkäten skriver han: ”Grammatik
är viktigast. Minst viktigt och mer skadligt är att tala inför gruppen.” (E:23/5). Rob är framåt och
spontan i diskussioner, och dessutom relativt korrekt, så det har förvånat oss att han känner en sådan
talängslan vid förberett tal: ”Jag är ingen blyg person, men att stå framför andra och prata ett språk
som…[…] Jag går vilse i det jag säger. Jag blir så nervös.” Hur gör du då, försöker du hitta andra ord
eller..? ”Jaa, eller jag bara glömmer vad jag säger och jag börjar fokusera på grammatiken och hur
jag säger, uttal och allt blir …dist....förstörd.” (I: 07:23). ”Pinsamheten som jag upplevde förr. Jag
var så rädd för den.” (I: 26:14).
Detta att grammatikfokus kan vara hämmande, t.o.m. skadligt, för inlärningen är sådant som forskare
som Krashen och Truscott framfört. Det är intressant att Rob använder ordet ”förvånande” i intervjun
om hur mycket svenska han lärde sig av fördjupningsarbetet, genom att läsa, lyssna på intervjuer för
citat, skriva om med egna ord och ”leka med orden”: ”Jag utvecklade mig mer än vad jag trodde att
jag skulle.” (I:12:09). En tolkning är att det var förvånande p.g.a. att han varit inställd på att formell
grammatik- och uttalsundervisning i alla sammanhang ger bäst resultat.
Rob ger uttryck för en behavioristiskt färgad syn på språkinlärning; korrekta vanor och undvikande av
fel. I en reflektion i början av kursen den 10/2 skrev han (mina understrykningar): ”Jag också har det
svårt med att bytta engelska grammatikvanor till svenska.”. Det handlar även om studievanor: ”Som
vuxen har jag samma vanor, som jag försöker komma över, men det är svårt. Jag är en gammal
hund.”(I: 41:26). Rob har varit en s.k. riskundvikare som skrivit korta texter på säkerhet. ”Efter jag
fick tillbaka provet [d.v.s. det nationella provet] märkte jag att min grammatik inte var så dålig som
jag trodde, men jag fortfarande känner att jag behöver mer.” (I:08:11). En behavioristisk undervisning
verkar vara vad han är van vid, från både U.S.A: och Sverige, vilket präglar hans språk- och
kunskapssyn och de förväntningar han har på undervisningen.
Inlärningsstil; strategier: Rob har huvudsakligen visuell inlärningsstil. Han har en förkärlek för
modern läsning. Han använder en surfplatta för att lätt översätta ord i romanarbetet. Ords former och
uttal försöker han lära in korrekt på en gång. Hans sambo är högutbildad och hjälper till med
formuleringar, men ”kan inte förklara varför” (I: 010117), vilket exemplifierar att Rob även tycks
inriktad på djupinlärning: han vill förstå.
Positiv syn på korrigeringar av läraren: Rob förväntar sig korrigeringar, men avskyr samtidigt att
bli rättad. Eftersom Rob visat tecken på hämningar har undervisningsmålet varit att få honom att
skriva svenska mer frimodigt. För att tala med ett citat som tillskrivs Truscott i Bitchener & Ferris
(2012): ”att eleven vill ha korrigeringar, är inte samma sak som att läraren måste ge det.”. Men
samtidigt kan en respekt för Robs upplevda behov vara en sparsam korrigering med en diskussion om
vad som kan vara mest effektivt att rikta in sig på (jfr ibid.).
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5.2.3 A Tolkning av Saras upplevelse av DSK
Sara har deltagit i DSK vid samtliga sju tillfällen. Överlag tycker hon om kortskrivandet, men föreslår
några ändringar. I enkäten har hon fyllt i orden ”nytt”, ”stimulerande”, ”engagerande” med tillägget:
”tänka snabb om en ny object”, vilket utifrån intervjun kan tolkas som ett sätt för henne att få upp det
kommunikativa flytet i tal och skrift (I: 52:10). Sara förklarar sitt enkätsvar med: ”när jag skriver ser
jag mina svårigheter t.ex. att tydligt förklara mig…” (E: 23/5), d.v.s. hon har kommunikation, inte
korrekthet i fokus. På påståendena ”Om jag ska känna mig säkrare på svenska bör läraren gå igenom
grammatik en stund varje vecka” och ”ord- och grammatikprov/kollar hjälper” har Sara lagt till: ”Det
hjälper att inte glöma bort det” och ”man tvingas att läsa hemma”. Hon skriver även: ”inte alltid” vid
frågan om hon vanligen kan rätta sina egna fel. På frågan om hon blir säkrare på svenska genom att
rätta sina fel, har hon ringat in ”nej” med förklaringen: ”jag vill bekräftelse från lärare”.
Sara vill ha mer tid till att utveckla innehållet, 20 minuter istället för 10 (I:01.00.59). Som exempel ger
hon ämnet ”ett världsspråk” som kommit relativt oförberett, vilket understryker förförståelsens roll i
kortskrivandet. Sara skriver vidare att DSK mest handlat om ”intressant innehåll/kommunikation” och
förklarat: ”för att vi skriver den i kort tid och snabb så att det bli sämre kvalitet i grammatik tycker
jag.”. Sara befarar att hennes språkliga fel och misstag ökat när hon skrivit spontant. Denna oro har
dock inte synts, utan hon har skrivit med friskt mod liksom tidigare. Sara hade velat förbättra sina
texter hemma, inte bara lyfta ut och rätta felen i korrigeringsschemat. (I: 46:07 ff. 51:31). Sannolikt
beror det på hennes många stavningsfel, som tar längre tid att rätta än de numrerade grammatikfelen,
se bilaga 1.
Hon tyckte inte om listningsmomentet: ” Det var lite förvirrande […] ska jag skriva hela meningar,
ska jag skriva bara en…” (55:44) Det förklarar att Sara fyllt i ”förvirrande” i enkäten med tillägget
”för nytt” (E: 23/5). Sara hade uppenbarligen behövt ett belysande elevexempel på listning. Det kan
även vara så att rättningen inte varit tillräckligt fokuserad på ett par typiska fel, och därför
”förvirrande” för henne vid listningen (jfr Bitchener & Ferris 2012). I efterhand har läraren försökt
fokusera felen mer i elevexemplet av Sara i bilaga 3.

B Bakgrundsvariabler:
Sara, som har tigrinja som modersmål, har haft nytta av att engelskan är ett starkt språk när hon skriver
på svenska. Denna faktor kan därför varit mindre avgörande för hur Sara upplevt behovet av DSK (jfr
I:23/5: 52:10). Sara är lågutbildad, vilket inte tycks inverka på hennes reaktioner på DSK, eventuellt
p.g.a. att hon är relativt ung, 25 år.
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C Tolkning av individuella variabler:
Inre och yttre motivation: Sara verkar ha en stark inre drivkraft att lära sig svenska bättre. Hon har
tydliga betygs – och yrkesmål. Hon vill arbeta som lärare eller förskollärare. Först tolkade läraren sena
ankomster och en loj framtoning som tecken på låg motivation, men aktiviteten har varit god på
kursen. Siktet har varit inställt mot VG i betyg, vilket hon haft på grundläggande, men till sin
besvikelse förlorat på gymnasiets A-kurs (mittbetygssamtalet).
Inlärningsstil; strategier: Sara har huvudsakligen en visuell inlärningsstil. Hon har en förkärlek för
läsning, vilket är en styrka enligt hennes självbedömning och i intervjun (10/2; I:36:40).
Överhuvudtaget är hon kommunikativt inriktad: ”Vi skulle behöva jobba mer med skrivning, mycket
skrivning och argumenter” (10/2) (jfr E: 23/5 punkt 2, 5).
Språk- och kunskapssyn och förväntningar på undervisningen: Sara verkar ha vissa förväntningar
på en mer behavioristiskt orienterad och mer lärarstyrd undervisning. Hon är van vid en auktoritär
lärarstil. Läraren ska vara bestämd i genomförandet. Samtidigt uppskattar hon de svenska lärarnas
”mjukare” stil. Hon känner sig: ”lugn i klassen. Man har kommunikation” (I:31.05). Utifrån
erfarenheter från tidigare svenskundervisning har Sara efterlyst fler grammatikövningar för att få mer
korrekta texter och därmed högre betyg (mittbetygssamtalet). Hon anser enligt intervjun att hon glömt
grammatiska regler sedan undervisningen blivit mer kommunikativt inriktad. Lärarens återkoppling att
innehållet, kommunikationen är bra, men att hon måste tänka mer på språket, uppfattar hon beror på
bristande grammatikundervisning (I:38:15). Hon har inte känt sig motiverad att individuellt arbeta
med det häfte hon fått av läraren (I:21:51), kanske för att hon vill att övningarna ska vara lärarstyrda. I
likhet med läraren, men från andra utgångspunkter, är hon frustrerad över att inte kunna göra något åt
typiska fel. ”För mig jag borde gjort mer grammatik […]Men vi skriver, läser och diskuterar mycket i
klassen. Jag trodde det räckte.”. (ibid.). ”Allt är om grammatik. Vi läser och talar om grammatik; vi
skriver och talar om grammatik.” (I: 01.00.59). Enligt dessa och andra citat, tycks Sara ha uppfattat
lärarens språksyn och även ambitionen om individuell återkoppling: ”Hon ger mycket tid till oss, jag
tror att alla vet det. Hon rättar allting. Hon vill att vi skriver och … hon vill veta vad är varje elevs
problem liksom […] Det var bra, tycker jag [..]. Men det känns också hon har mycket. Kanske hon
behöver inte” (I: 11:25). Rättingen i skrivprocesser tycks inte varit till någon egentlig nytta.
Positiv syn på korrigeringar av läraren: Sara förväntar sig att bli korrigerad av läraren och anser att
det är viktigt att arbeta med korrekthet i texterna (I: 23/5; Elevexemplet bilaga 1). Lärarens
kommentarer under kursens gång tycker hon varit till stöd i inlärningen: ”Detaljerat. Hon ser allt
(skratt). Det är inte bara ett G och du vet inte vad du ska jobba med. Det hjälper, jag tror.” (I: 18:15).
Det senare kan tolkas som ett erkännande av lärande bedömning. Det första: ”Detaljerat”, kan förstås
som en upprepning: läraren rättar mer än vad Sara kan hantera.
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5.2.4 A Tolkning av Jims upplevelse av kortskrivandet
med DSK
Jim har deltagit i DSK vid samtliga sju tillfällen och vill ha mer av detta. ”Suveränt […] Det enda
negativa är att det kom för sent. Det var de sista veckorna (I:46:15). För mig det vore bra att efter
kanske varje lektion blir det 10 minuter till kortskrivning och skriver om det ämnet man pratade om.”
(I:24:49). Jim tycker om spontaniteten i skrivandet, vilket gör att man har nytta av det i både tal och
skrift. ”Kortskrivandet är nästan som att prata, för som man tänker så skriver man” (I: 42:57).
I enkäten har han markerat orden: meningsfullt, utvecklande, nyttigt, lärorikt och intressant, samt
strukit under korrekt grammatik och intressant innehåll/kommunikation. Han kommenterar: ”Tycker
personligen att kortskrivandet var bra eftersom man fick skriva spontant och blir sen rättade. Det får
man att lära sig mycket.” (E:23/5). Han betonar starkt grammatikens roll för god kommunikation på
ett sätt som han inte gjort tidigare: ”man ska lägga mer tid på grammatiken eftersom språket utvecklas
därigenom […] Om man har grammatikkunskap blir det lätt att förmulera sig.” Han ”tycker
grammatik är det viktigast och borde fått mer uppmärksamhet” (ibid.).
Jim har skrivit kommunikativt och rikt, men har till en början inte dragit några slutsatser av att själv
lista sina fel i korrigeringsschemat ”säker svenska”. Den 7 maj drar han en generell slutsats om mer
”efterkontroll” av skrivandet, vilket kommer från läraren. Den 9 maj listar han substantiv och skriver
att han bör ha ”lite mer koll på substantivböjning”, vilket är vad läraren försökt visa honom under hela
terminen. I intervjun (I:50:48 ff.) säger Jim att han upptäckt mönster i sina språkliga fel i listningen,
och även uppmärksammat dem i det pågående fördjupningsarbetet: ”Ja, jag märker att jag hade
mycket mer fel på substantiven. Det stämmer mycket bra […] Mest med bestämd eller obestämd form,
mest med orden som är alltid i bestämd form….” [Han visar i portfolion] ”Och det var de [alltså
substantiven] jag var mest intresserad av, för de andra, till exempel tempus, det var kanske mest lite
slarv för att man skriver fort, men det här hade jag gjort samma fel om jag skulle skriva det igen, men
med tempus, om jag läst om, hade jag rättat. […] Han får även frågan: Tycker du att du kan ringa in
dina vanliga fel som du gör, så att du sen tänker på dem till nästa gång och att det stegvis blir bättre?
”Ja, absolut. Det är därför [skratt] jag tycker om att göra fel och bli rättad, för jag lär mig då. De
flesta gånger så fastnar det. När jag märker att jag gjort fel vill jag inte göra samma fel igen, så det
hjälper mycket.”(ibid.). Fördjupningsarbetet:” … handlade om SMS- språket, då jag började tänka att
om jag ville använda ’meddelande’ om det skulle bli ’meddelande eller meddelandet” och det är p.g.a.
de här rättningarna, som jag fått, så jag tror, det hjälper.”. (I: 54:03). Detta indikerar att han
uppmärksammat skillnader mellan sitt inlärarspråk och målspråkssvenskan, d.v.s. noticing the gap
(Sheen 2011).
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Jim plockade även upp olika explicit (direkt) korrigerade konstruktioner och idiom i listningen. I
enkäten skriver han att han ”ibland” kan rätta sina egna fel, vilket beror på vilken typ av fel det är (jfr
avsnitt 3). I intervjun säger han att han även uppskattat att läraren i fördjupningsarbetet enbart strukit
under vissa fel och låtit honom rätta själv (I: 12:55). En sådan korrigering befinner sig ungefär
halvvägs upp på Aljaafrehs och Lantolfs regleringsskalor mot målet: självreglering eller självstyrning.
DSK i övrigt höll sig långt ned på dessa skalor, d.v.s. mycket stöttning gavs i detta som kan ses som
början på en process.

B Bakgrundsvariabler
För Jim är engelska med liknande strukturer som svenskans ett starkt språk, och han har även ett visst
stöd av franskan. Jim har familj och ser sin framtid i Sverige. Han har några universitetspoäng från
hemlandet. Utbildningsbakgrund kan, tillsammans med hans mål, vara viktiga faktorer för hans
positiva upplevelse av DSK.

C Tolkning av individuella variabler:
Inre och yttre motivation: Jim har valt att läsa svenska som kurs, inte på distans, eftersom han lägger
stor vikt vid att kommunicera och lära sig språket väl (I: 14:19). ”Det här språket lär jag mig för mig
själv […] Jag vill bli bra på det, så bra jag kan. Ibland tänker jag på min nivå. Jag vill inte skriva som
en på grundläggande. Jag har studerat lite förut. När jag skriver vill jag att det ska märkas att det är
någon som pluggat eller läst lite” (I: 15:38 ff.). Jim säger i samtal med läraren att många i gruppen
inte gillar skrivprocessen, eftersom de enklare vill nå resultat och tänker mest på betygen, menar han.
Han jämför med samhällskunskapen där 8 av 20 instuderade frågor kommer på provet. Det är lätt att få
betyg, men man lär sig mindre, summerar han (L:20/2). Betyg kommunicerar inte ute på
arbetsplatserna, utan det är svenskan som gör det. Betyget blir ”bara en bonus” (I: 01:11:51). Den inre
motivationen, att lära sig svenska väl, tillsammans med den yttre motivationen, att lyckas med
universitetsstudier, verkar vara avgörande faktorer för hans positiva upplevelse av DSK.
Språk och kunskapssyn och förväntningar på undervisningen: Jim tycks ha en i huvudsak
funktionell och kommunikativ syn på språkinlärning. Han talar mycket om språkanvändning, t.ex. i
kontrast till mer ensidiga litteraturstudier (I: 01:07). I enkäten efterfrågar han korrekthet i
kommunikation i kommande studier och samhällsliv. ”Muntlig kommunikation klarar man inte utan
bra grammatik bas” (E:23/5). ”SAS, för mig, det handlar mer om grammatik. Men det är också bra om
man lär sig skriva texter... (I:41:07). Han efterfrågar även mer formell grammatik: ”Kanske kan man
gå igenom allt igen. Kan man grammatik, då klarar man sig (I:09.37). Läraren tolkar detta
”nyvaknande” som en konsekvens av DSK.
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Inlärningsstil: strategier: Jim är auditiv berättar han indirekt. Han lyssnar gärna på TV-program där
skådespelare eller journalister uttrycker sig, och härmar fina formuleringar. Det är intressant hur en
lärare i nätverket med andra vuxenutbildningar vid en sambedömning av en text han skrivit på Akursen noterade detta. ”Det tycks som om han lyssnar mycket och samlar – för om han lärt sig genom
att läsa skulle han förmodligen vara mer korrekt i skriftspråket.”. Samtliga lärare var imponerade över
volymen i svenskan. Jim säger dock att han har störst problem med formuleringar ”Inte bara mer
formellt, jag vill bli flexibel, en som leker med språket. Jag tycker om idiom, metaforer” (17:47). I
enkäten tycker Jim dock inte att man behöver tala om ord varje lektion: ”Man använda olika uttryck
beroende på vilka man umgås med. Jag tycker då och då när det dycker upp.” . I klassrummet
berättade han vid jämförelsen mellan modersmålet och svenskan om en lekfull inställning till språk i
pidgin engelska, vilket han växte upp med innan skolengelskan och franskan. I början hade han vissa
svårigheter i uttalet, en franskliknande melodi, och har även lagt ner mycket tid på sitt skrivande.
Däremot har han inte tidigare fokuserat grammatiken nämnvärt.
Positiv syn på korrigeringar av läraren: Jim säger: ”Jag tycker om att bli rättad. (I:11:10), vilket är
en viktig faktor för hans positiva upplevelse av DSK. Han har lätt att komma ihåg regler för sådant
han gjort fel på i skrift, t.ex. bisatser: ”Om jag förstår varför, då är det lätt att komma ihåg.”(I:33:35),
vilket kan innebära metalingvistiska förklaringar. Återkopplingen var bra p.g.a. att: ”Jag är lite
konstig, men jag tycker inte om när någon säger ’åh vad duktig du är’. Jag känner mig liten.” (I:
57:44 f.) vilket är intressant i relation till vad t.ex. Brookhart (2010) skriver om faror med svepande
beröm och uppmaning till ”feed forward”, d.v.s. utmana studerande till nästa steg. Kamratrespons är
han mer tveksam till: Det är: ”ganska bra” (I: 59:38 ff.) ”…om alla tycker lika, att det är för
utbildning” (ibid.).

5.3 Sammanfattande jämförelse av vuxnas
upplevelser av DSK
I anslutning till forskningsfrågorna i 3.4 sammanfattas nu först a) nio studerandes upplevelser av DSK.
Därefter tolkas b) individuella och kontextuella variabler, redovisade i avsnitt 4, för fyra informanter i
fallstudien och jämförs med deras olika upplevelser av DSK. I tabell 5 i bilaga 6 sammanförs de olika
variabler som kan vara avgörande för informanternas skilda individuella reaktioner och attityder.
Slutligen c) dryftas om informanterna med stöd av DSK uppmärksammar skillnader mellan sina
inlärarspråk och målspråket, d.v.s. noticing the gap. I avsnitt 6 diskuteras resultatet.
a) De studerande upplever DSK positivt med ett tydligt undantag (se 5.1; 5.2).
b) Tänkvärt i studien är olikheterna i hur enskilda studerande i fallstudien upplevt DSK utifrån
särskilda individuella variabler. I sin tur påverkar detta sannolikt även resultatet av den korrigerande
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återkopplingen för dessa studerande (jfr Sheen 2011; Bitchener & Ferris 2012 i avsnitt 3). Nedan lyfts
några variabler fram som tycks särskilt framträdande för dessa individer.
Bakgrundsvariabler som modersmålet och utbildningsbakgrund tycks för Jim och April vara viktiga
för hur de reagerat på DSK i kombination med den individuella variabeln inre motivation. Transferfel
som var Aprils svårighet är individuella och inte meningsfullt att återkoppla till hela gruppen. Jim
uttalar ett starkt behov av ett mer formellt och korrekt språk för vidare studier på en nivå som ibland är
högre än gruppens. April och Sara är lågutbildade, vilket inte förefaller inverka nämnvärt.
Oro i användningen av andraspråket tycks också vara en väsentlig individuell variabel att ta hänsyn
till vid DSK. Oron tar sig olika uttryck för enskilda individer. För Rob verkar denna variabel
avgörande för hans upplevelse av DSK i kombination med en behavioristiskt färgad språksyn där det
gäller att undvika att göra fel. Detta riskundvikande är en strategi som enligt interimspråksteorin
missgynnar fortsatt språkinlärning och utveckling. Enligt intervjun har tidigare obehagliga upplevelser
av korrigering rest mentala spärrar. I Robs fall behöver läraren i DSK ta hänsyn både till individuella
och sociala faktorer på ett holistiskt sätt, såsom aktuell refererad forskning visat.
Positiv attityd till korrigerande återkoppling: Deltagarna i fallstudien förväntar sig att bli korrigerade,
men det är endast Jim som inte visat något tecken på oro kring denna. Det är centralt att DSK designas
och genomförs på ett sätt som minskar oron, och ev. avbryts och ersätts med annan aktivitet.
Situationella och metodologiska variabler: I Saras fall tycks en situationell variabel (läraren) i
kombination med en metodologisk variabel (genomförandet av DSK) varit mest avgörande för
upplevelsen av DSK. I enkäten anser hon DSK vara ”förvirrande” samtidigt som hon ger en mängd
positiva ord för att beskriva undervisningsmetoden. Hon förklarar i intervjun att listningen inte varit
tydlig för henne. Det kan tolkas som att hon behövt en mer selektiv och fokuserad återkoppling av
enskilda strukturer vilket aktuell forskning anser väsentligt (jfr Sheen 2011:46). En annan viktig
situationell variabel är klassrumsklimatet. Ett positivt klimat är väsentligt för att kunna ge effektiv
(språklig) återkoppling (jfr Biggs & Tang 2011; Jönsson 2011). Studerande behöver i DSK förlita sig
på att fel inte straffar sig, utan att fel behövs för att lära sig och kunna visa framsteg. I en tidigare
skrivprocessövning kommenterade en studerande som deltagit sedan A-kursen” Ja, men det tog ett tag
innan man litade på det; att du inte bara kontrollerade oss.” (L:23/1). Ett tecken på att situationen
kring DSK inte känts pressande kan vara att samtliga svarat att de oftast känt sig bekväma med
rättningarna (E:23/5) och att orden som de studerande associerat DSK till överlag är positivt laddade.
c) Resultaten för den tredje forskningsfrågan visar att DSK kan ha potential att möjliggöra att enskilda
studerande ”noticing the gap”. I fallstudien uttalar sig April och Jim på sätt som kan tolkas som att de
genom DSK uppmärksammar individuella typiska grammatiska fel. De upplever att de ser tydligare
vad de behöver och får bättre kontroll över svårigheterna. Både April och Jim efterfrågade även
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muntlig återkoppling. Rob deltog sannolikt inte tillräckligt frekvent för att gynnas av DSK, enbart tre
av sju tillfällen (jfr Evans m.fl. 2010). Sara fick inte tillräckligt selektiv och fokuserad återkoppling för
att kunna ta till sig DSK (jfr Bitchener & Ferris 2012). För detta ändamål räckte det inte med att hon i
intervjun återgivit vilka strukturer hon behöver, vilket kan ha kommit från olika lärare. Hon hade själv
behövt dra en slutsats som ett resultat av egen listning i överensstämmelse med sitt kortskrivande.
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6 Resultatdiskussion
DSK i forskning. I fallstudien framträder fyra informanters olika upplevelser av en ny form av
återkoppling kallad DSK. Det sker utifrån tre kontextuella variabler enligt Evans m.fl. (2010) för vad
som kan påverka resultatet av korrigerande återkoppling. Dessa variabler är 1) metodologiska (vilket
här innebär DSK anpassad till gymnasiets nya ämnesplaner samt till vuxenutbildning) 2) individuella
(förutom bakgrundsfaktorer såsom modersmålet: inre och yttre motivation, språksyn, inlärningsstil,
strategier, positiv syn på att få korrigeringar av lärare, samt oro i språkinlärningen) och 3) situationella
(läraren, klassrummet), se avsnitt 5. För forskare eller lärare som vill förstå varför korrigerande
återkoppling får olika resultat för skilda individer i en grupp är det viktigt att ha kontroll över dessa
faktorer. Enligt bland andra Bitchener och Ferris (2012:118) är detta den kanske största och mest
angelägna forskningsluckan vad gäller korrigerande återkoppling i andraspråkskontext, se avsnitt 3.
Denna studie är för liten för att man ska kunna generalisera resultaten (jfr 4.3). Fallstudien indikerar
dock i linje med tongivande forskning att a)) inre motivation, här i kombination med vissa
bakgrundsvariabler, kan vara viktig för positiv upplevelse och god effekt av DSK. Modersmålet tycks
viktigt för attityden till DSK om det avviker starkt från svenskans strukturer (jfr Evans m.fl. 2010).
Likaså kan utbildningsbakgrund påverka den inre motivationen positivt då den studerandes mål
överensstämmer med kursens högskoleförberedande mål. En central individuell variabel i fallstudien
tycks även b) oro i andraspråksanvändningen vara (jfr Sheen 2011:150 ff.) som kan samverka med en
annan individuell variabel nämligen språksyn (jfr Hill & Mc.Namara 2011). Nämnda variabler är dock
mångskiftande och i detta sammanhang ännu relativt outforskade (Sheen 2011:150 ff.).
Resultatet av fallstudien liknar andra studier på så sätt att medan de flesta i en undervisningsgrupp
verkar gynnas starkt av korrigerande återkoppling, finns i alla grupper enskilda individer som
missgynnas (Bitchener & Ferris 2012:118). Rob i fallstudien visualiserar hur korrigerande
återkoppling kan skada enskilda individers språkutveckling. Hämningar kan även vara situationellt
betingade. Det är därför viktigt att läraren är dynamisk gentemot olika variabler så att kommunikativa
mål kopplas i bedömningen för de studerande som inte svarar på felkorrigering på ett gynnsamt sätt
för deras språkinlärning och utveckling. Denna lyhördhet är dock svår för läraren i stora grupper. Mer
forskning krävs kring detta samt hur studerande svarar på DSK, t.ex. hur enskilda studerande rör sig
längs de sociokulturella s.k. regleringsskalorna mot större självständighet (jfr Sheen 2011:155).
Under senare år har sociokulturell teori, t.ex. aktivitetsteorin, visat sig intressant genom att förorda ett
mer holistiskt synsätt för att få ökad kunskap om hur olika individuella och sociala variabler på ett
svåröverblickbart sätt inverkar på resultatet av korrigerande återkoppling (Bitchener & Ferris 2012:18;
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Sheen 2011: 165 f.). Ett holistiskt angreppssätt är dock besvärligt, t.ex. i denna studie, eftersom en
mängd variabler spelar in, vilka är svåra att få kontroll över. Fallstudien visar dock att det ändå kan
vara meningsfullt och intressant att studera dessa för att tillföra användbar kunskap om språkinlärning
(jfr Bitchener & Ferris 2012:118). Sheen (2011: 165 f.) påpekar att det även behövs mer forskning av
enskilda individuella variabler i social kontext i detta sammanhang. Andraspråksforskning har hittills
mest inriktats mot muntlig korrigerande återkoppling ur kognitiva perspektiv (ibid.s.36).
I studien användes flera insamlingsmetoder, främst enkät, intervju och deltagande observationer, för
att möjliggöra metodtriangulering i studien av studerandes upplevelser av DSK. Detta är tidskrävande,
men underlättade t.ex. urvalet av informanter till fallstudien och värderingen av de individuella och
sociala faktorer som tycktes viktiga för enskilda studerande (jfr 4.3). Mest användbara var enkäten och
intervjun bl.a. beroende på att frågorna kunde konstrueras efter vad som noterats i klassrumsmiljön
under terminen. Såväl lärarjournal som observationer hade dock behövt struktureras om efter det att
DSK skulle genomföras för att bättre svara mot syftet för studien.
DSK som undervisningsmetod tycks ha stor potential för att synliggöra det individuella
inlärarspråket i slutet av gymnasiet i svenska som andraspråk. DSK utformad i linje med Evans m.fl.
(2010) och anpassad till aktuell klassrumskontext, tycks möjliggöra det forskning hittills visat vara
effektiva typer av återkoppling (se 3.1). DSK är a) processorienterad. Den ges i korta cykler med
frekvent återkoppling vilket kan synligöra framsteg (Evans m.fl. 2010; Hattie & Timperley 2007).
Viktigt med DSK är samtidigt att fler färdigheter än skrivandet gynnas (jfr Sheen 2011:36). Det kan
vara motivationshöjande för vissa studerande att också deras spontana tal kan gynnas av upptäckter i
interimspråket. DSK är vidare b) självreglerande (metakognitiv) d.v.s. har inslag av självreflektion.
Kopplingen till diskussioner utifrån FR8 i de nya ämnesplanerna, se bilaga 1, kan ha bidragit till detta
samtidigt som DSK tränar inlärarna i metakognition. DSK är ett sätt för studerande att öva viktiga
strategier som effektiviserar språkinlärningen, vilket är nya kunskapskrav i FR 8 i de nya
ämnesplanerna (jfr 2.3). Det är emellertid oklart hur t.ex. faktorer utanför klassrummet, som olika
organisatoriska och strukturella hinder, inverkar på studerandes inlärningsstrategier (jfr 2.2.1). Under
alla förhållanden kan konstateras att DSK kan vara ett sätt att behandla det centrala innehållet i
ämnesplanen för Gy 2 när det gäller punkten ”Jämförelse mellan svenska, elevens modersmål och
andra språk som eleven har kunskaper i.” vilket bl.a. kan vara ”noticing the gap”. I detta sammanhang
tycks metalingvistiska förklaringar enligt t.ex. Sheen (2011), se bilaga 2, viktiga för att de studerande
ska förstå och börja diskutera kring grammatik och lexikon i listningen i par eller med läraren. Dessa
förklaringar kan kräva en del träning för läraren innan de blir tydliga för studerande, jfr bilaga 3, och
kan ändå behöva kompletteras med s.k. praträttning (jfr Miliander 2011). Min design utformades
också för att möjliggöra c) fokuserad och selektiv återkoppling vilket forskning visat är betydelsefull
för studerandes förmåga att ta till sig återkoppling (t.ex. Sheen 2011: 168). Informanterna i studien
tycks även ha uppmuntrats av d) s.k. bra- pedagogik i kombination med e) återkoppling mot
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överordnade innehållsliga och kommunikativa mål (jfr Brookhart 2010). Det hade varit spännande att
se hur Rob med tidigare negativa erfarenheter av korrigerande återkoppling, som skrivit ”obehagligt”
om DSK i enkäten efter att ha deltagit endast vid tre tillfällen, hade upplevt återkoppling enbart riktad
mot innehåll och ordföljd, vilket han själv efterfrågat, och som pågått under fler veckor. Varje punkt
ovan behöver dock utforskas mer. Därutöver behövs mer forskning om effektiviteten av återkoppling
mot andra grammatiska strukturer än det fåtal som hittills utforskats (Sheen 2011: 164).
Undervisningsgruppen i studien var liten, endast 13 studerande. Såsom arbetssituationen ser ut ute på
skolorna idag är ett frågetecken hur mycket tid som i praktiken kan läggas på återkoppling hur viktigt
man än tycker att det är. Det tar dessutom tid att utveckla nödvändiga formativa redskap. Som redan
nämnts är det mycket viktigt att anpassa DSK till aktuell klassrumskontext och de individer som finns
där, t.ex. till förhållanden som råder vid ungdomsgymnasiet (jfr Evans m.fl. 2010). Lärare behöver
dessutom effektivisera sin återkoppling och skulle ha nytta av att sinsemellan återkoppla och reflektera
över den i en transformativ praktik (jfr Biggs & Tang 2011). Lärare saknar inte minst, som bl.a.
Brookhart (2010:285) framhållit, ”management routines” för att ge formativ återkoppling mot målen,
istället för kontrollerande delbetyg, så att det motsvarar studerandes behov av tydlig information. Ett
varningens ord bör även höjas för att överanvända DSK i klassrummet. En risk är att DSK leder till att
oproportionerligt mycket klassrumstid läggs på fokus på form, särskilt om läraren inte har en klar
kursdesign över återkopplingen mot olika kursmål. För alignment i kurser, se Biggs & Tang (2011).
Ett stort problem är att olika språksyn kolliderar ute på skolorna och även i forskningsvärlden när
gäller synen på fel. Det kan krävas mycket kommunikation och kanske en viss inskolning för
studerande innan de känner den trygghet som är nödvändig för att korrigerande återkoppling ska ge
goda resultat på språkinlärningen (jfr t.ex. Biggs & Tang 2011). Det kan även vara tungt för enskilda
lärare att arbeta med lärande bedömning enligt Skolverkets styrdokument och kommentarmaterial på
skolor där en annan språk- och kunskapssyn råder. Sammantagande är detta tänkbara delförklaringar
till Ersgårds (2011) konstaterande i inledningen om glappet mellan teori och praktik.
Den nya bedömningsforskningen uppmanar lärare att gå mer på djupet och arbeta längre inom ett
moment (t.ex. Biggs & Tang 2011). DSK kan vara en metod som bidrar till att studerande språkligt
sett går djupare i sin inlärning. Den ger läraren möjlighet att återkoppla mot individuella språkliga
profiler. DSK möjliggör även ett varierat skrivande vid sidan av de längre skrivprocesserna för
argumenterande och utredande text. Utöver systematisk språklig återkoppling behöver studerande
också en större lätthet och vana vid att sammanfatta och reflektera i olika ämnen. Rätt given med stor
lyhördhet för hur enskilda studerande svarar på DSK, kan metoden därför fylla ett tomrum på
gymnasienivån i svenska som andraspråk.
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BILAGA 1 FÖRVÄNTADE RESULTAT (FR) d.v.s. Skolverkets mål + kunskapskrav för kursen SAS Gy 2:Vid kursens
:

slut ska studerande klara kraven i alla 8 punkterna:
FR1 Kunna kommunicera klart och tydligt med tanke på vem du talar eller skriver till. Samtala om vardag, samhälle, arbete och, för högre
betyg, även diskutera om mer komplicerade ämnen. Hålla tal; föreläsa, samt hålla argumenterande, påverkande tal. Tänka på dina åhörare.
Delta i debatter. Diskutera hur olika texter byggs upp. Skriva debattartiklar och essäer/mindre rapport eller fördjupning med tanke på läsaren.
Fakta – understödja både tal och skrift med trovärdig information (FR 4).
FR2 Kunna använda nya ord och naturliga svenskspråkliga uttryck (idiom) som passar den situation du talar och skriver i, och de människor du
kommunicerar med. FR3) Förstå fler ord vid lyssning till och läsning av olika texter. Inse ordens betydelse för att höja din språkliga kompetens
så att du kan nå kursens slutmål.
FR3 Kunna språkets strukturer (grammatik) i tal och skrift så korrekt att kommunikationen vanligen inte störs. Förstå hur språket är byggt i
olika nivåer (höjder) i en mening. Diskutera och använda språkets grammatik på olika sätt i mer eller mindre formella texter, t.ex. passiva satser,
substantiveringar, sammansättningar.
FR4 Kunna referera och citera till olika källor. Skriva korrekta källhänvisningar. Söka lämplig information (FR 1)
FR5 Kunna läsa och samtala om texter och tal som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Diskutera hur texterna är gjorda och
använda dem som mönster i skrivande och tal.
FR6 Kunna läsa och samtala om skönlitteratur, d.v.s. roman, noveller, poesi, utifrån olika teman som berör människors liv, t.ex. kärlek, hat,
barndom, hämnd, mod; hur berättandet byggs upp rent tekniskt, samt vanliga motiv, d.v.s. typsituationer, i text, film etc. Utveckla din egen
svenska i tal och skrift utifrån läsningen och samtalen.
FR7Kunna ange fakta om hur svenska språket varierar mellan olika geografiska områden, klasser, kön, minoriteter, dialekter etc. samt ha
kunskaper om språkens släktskap och om hur språk förändras. Reflektera över detta; d.v.s. ge egna tankar.
FR8 Kunna jämföra svenska språket med ditt modersmål och andra språk som du kan. Reflektera över din egen språkinlärning och använd
olika strategier för att förbättra din egen svenska.
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BILAGA 2: Exempel på återkoppling

FIGUR 1 Exempel ur Brookhart (2010:287) Återkopplingen avser kommunikation och innehåll, inte korrekthet.
Ett exempel på beskrivande återkoppling med klargörande frågor mot kursens mål, samt ”bra”- pedagogik.
Brookhart rekommenderar att läraren inte summerar i siffror, eftersom det avslutar istället för att syfta framåt.

FIGUR 2. Exempel ur Sheen (2011: 96) Skriftlig korrigerande återkoppling med metalingvistiska förklaringar.
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BILAGA 3: Instruktion till de studerande
Mål: Förväntade Resultat: FR 1: Kommunikation; Innehåll FR 2 Ord FR 3 Språkriktighet. FR 8 Själv kunna rätta din svenska bättre
och bättre för att känna dig säkrare i framtiden

UPPGIFT 1A)
Skriv i anteckningsboken. Sammanfatta mycket kort, snabbt och spontant i cirka 10 minuter, det viktigaste i dagens text/program/ och
klassrumsdiskussion, med hjälp av nya ord i ca 5-10 meningar. Skriv därefter dina tankar och erfarenheter kring detta i ytterligare ca 5-10
meningar. När du är klar, kontrollera och rätta grammatik, som du vet att du behöver uppmärksamma. Lämna in.
UPPGIFT 1B)
Fyll därefter i schemat Säkrare svenska för texten du skrivit under en tidigare lektion. Diskutera gärna rättningen med en kurskamrat.
Fråga läraren om du inte vet vad som blivit fel, eller varför det blivit fel, eller om du önskar en minigenomgång i grammatik.
SYFTE (Varför): Skrivandet används för att du ska utveckla svenskan utifrån dina egna behov. För att lyckas väl som vuxen är det viktigt att
både våga kommunicera och göra fel och att samtidigt uppmärksamma vad som skiljer din svenska från modersmålssvenskan.
Kontrollera att du:
o
o
o
o

Presenterar ämnet i en eller två meningar
Sammanfattar text & klassrumsdiskussion med hjälp av 5-10 nya ord i 5-10 meningar
Reflekterar: Delger egna tankar och erfarenheter om detta i ytterligare 5-10 meningar
Varierar såväl dina tankar, som dina totalt 10-15 meningar.
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SYFTE (Varför): Skrivandet används för att du ska utveckla svenskan utifrån dina egna behov. För att lyckas väl som vuxen är det viktigt att
både våga kommunicera, göra nya fel och samtidigt uppmärksamma vad som skiljer din svenska från modersmålssvenskan.
FR1 Kommunikation och Innehåll:
o
o
o
o

Dagens ämne:____________________________

FR1 Bra!(se texten):

Presenterar ämnet i en eller två meningar
Sammanfattar text & klassrumsdiskussion med hjälp av 5-10 nya ord i 5-10 meningar FR1 FRÅGOR:
Reflekterar: Delger egna tankar och erfarenheter om detta i ytterligare 5-10 meningar
Varierar såväl dina tankar, som dina totalt 10-15 meningar.

FR 2 och 3 Ord och grammatik: Förklaring av 1-2 typiska fel:

FR 2 och 3 Exempel:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SYFTE (Varför): Skrivandet används för att du ska utveckla svenskan utifrån dina egna behov. För att lyckas väl som vuxen är det viktigt
att både våga kommunicera, göra nya fel och samtidigt uppmärksamma vad som skiljer din svenska från modersmålssvenskan.
NAMN:___________________________________________ Datum:______________
FR1 Kommunikation och Innehåll:
o
o
o
o

Dagens ämne:____________________________

FR1 Bra!(se texten):

Presenterar ämnet i en eller två meningar
Sammanfattar text & klassrumsdiskussion med hjälp av 5-10 nya ord i 5-10 meningar FR1 FRÅGOR:
Reflekterar: Delger egna tankar och erfarenheter om detta i ytterligare 5-10 meningar
Varierar såväl dina tankar, som dina totalt 10-15 meningar.

FR 2 och 3 Ord och grammatik: Förklaring av 1-2 typiska fel:

FR 2 och 3 Exempel:
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ELEVEXEMPEL30: Säkrare svenska Fyll i och rätta samtidigt de misstag du gjort i just denna spontana text. Namn ___________Datum:____
Mål: FR 2 Ord FR 3 Uppmärksamma Språkriktigheten Fr8 Förbättra ditt eget språk: Rätta texten.
1) Ord, uttryck, ordspråk etc.

2) konstruktioner, fraser 3) Tempus; verbformer 4) Substantivet med bestämningar (Adjektiv, Particip;
Sin- sitt sina m.m.) Bestämd och Obestämd form

Behöver

Dagens samhälle

ett annat land

Jobbar

Väldigt

tavlan

Visa

Stort

Kunna förstå
5) Ordföljd: Huvudsats/Bisats

6) Sambandsord; bindeord

7) Övrigt

Placering av satsadverbial ”inte”- ord

Slutsats: (skriv vad du ser och tänker) Alla fel som jag har upptäckt är att jag inte har en riktigt bra koll på adjektiv och substantiv.

30

Mall för korrigeringsschemat ”säkrare svenska”. Elevexemplet i mallen, av April, har lagts till i efterhand.
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Exempel31: Spontant kortskrivande, utan tid till eftertanke
Syfte: Bli säkrare på att sammanfatta och reflektera på ett mer och mer korrekt språk.
Det viktigaste är att skriva ett bra innehåll. Men genom att uppmärksamma språkfelen
samtidigt, kan man successivt bli bättre på att rätta sig själv.
Elevexempel:

Korreckthet i språk

Att vara korrect i varje språk är victigt. I mådersmåll et är (5) lättare att vara korrect för att man kan själv hitta
felen och kan förbättra språket. Jag tycker att det blir svårare när man har lärt sig språket i skolan. Att vara
perfekt är omöjligt, tycker jag. Det förbätteras med tiden
BRA!
det kan behova(3) 8 eller 10 år i skolan för att vara i ett nå en hög nivå i ett främande språk. Gramatik och idiom
är det svåraste att vara perfekt på, tycker jag. Det tar tid och (5) behover(3) ansträngning för att ha ett acceptable
acceptabelt språk i på ett främande språk, som svenska för mig. Jag kan jobba hur mycket som helst, men jag
ska in bli blir inte som är en svenskfödd.
BRA!
FR 1, 2 KOMMUNIKATION. INNEHÅLL:
INNEHÅLL: BRA: Insiktsfullt skrivet. Språkinlärning tar tid och ”blod, svett och tårar”. En vuxen
språkinlärare har svårt att låta som en infödd.
ORD: BRA: Idiom: ”Det förbättras med tiden”
FRÅGOR: Varför är det viktigt att vara korrekt i språk, anser du? (Första meningen)
Hur långt vill du komma på svenska – ditt mål? Vad är viktigast att kunna på svenska?
ORD: Vilka synonymer kan du nu hitta till ”korrekt”; ”främmande”; ”förbättras”?




Presenterar ämnet i en eller två meningar Ja, första meningen presenterar ämnet.
Reflekterar kring språkinlärning i ca 5- 10 meningar (instruktionen) 8 meningar
Varierar dina tankar och meningar. Ja, andra satsdelar än subjektet inleder; korta och långa
meningar. Orden varieras litegrann.

FR3 GRAMMATIK. SKRIVREGLER
Förklaring av typiska fel:
3) Passiv sats används när subjektet är ointressant för det man huvudsakligen vill säga och man vill flytta fram
den viktigaste informationen. Passiv sats är vanligt i formellt språk.
Exempel: Tjuven greps (av polisen). Subjektet behövs inte här. Verbet har – s.
Jämför aktiv sats: Polisen grep tjuven.
(subjekt) (verb) (objekt)

Ditt exempel: Det kan behövas 8 år i skolan (av mig)…. Det förbättras med tiden (av vem?).
5) Ordföljd. Jämför det enklare sättet att skriva samma sak: Det är lättare i modersmålet.
(Formellt subjekt 1) (verb 2)

Jämför: Det behövs ansträngning.

7) Stavningsregler

31

Exemplet har arbetats om i ett försök att bli tydligare. I det ursprungliga exemplet fanns exempelvis. fler frågor under FR 1, 2 och ännu en
förklaring av substantiv bestämd och obestämd form.
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BILAGA 4: Intervjufrågor
3. What theory or ‘standards’ do they use?
3.1 Teacher
What does the data reveal about teachers’ beliefs about
Theories& Beliefs
• the subject or content area
• second language learning and teaching, and
• the nature of assessment?
4. Do learners share the same understandings?
4.1. Learner
What does the data reveal about learners’ beliefs about
Theories& Beliefs
• second language learning, and
• the nature of assessment?

Ur Hill & Mc Namara
(2011)

Dina mål






Vilket mål har du haft med SAS B? Vad planerar du efter Komvux?
Hur väl har kursen förberett dig för livet efter Komvux? Vad har du saknat?
Vilket stöd har läraren varit i undervisningen? Vad har du saknat?
Vilken nytta har du haft av att få kommentarer av läraren om hur du kan förbättra dina arbeten? Vad
kan förbättras?
Hur har du gjort för att förbättra dina resultat på kursen? På vilket sätt har du tänkt på dina mål när du
förbättrat något – ge några exempel (Titta konkret i portfolion – visa)

Förväntningar på kursen




Vilken undervisning passar dig bäst? Vad gör studerande – vad gör läraren?
Ge exempel på aktiviteter som du tycker bidrar till att din svenska utvecklas på kursen, eller utanför
kursen. Vad har du tänkt om kursen i jämförelse med andra kurser?
Vad är styrkor och svagheter i din svenska tycker du - Varför är det så? Vad har blivit bättre – Hur?

Kortskrivandet












Hur viktigt är det för dig att förbättra orden och grammatiken i din svenska? Förklara hur du tänker.
Vad tänker du om kortskrivandet? Hur har du upplevt det? Vad var positivt? Vad var negativt?
Tror du att skrivandet kan vara ett sätt att få syn på- sina personliga behov av ord och grammatik i
svenskan totalt sett – alltså även i tal? Tror du att du kan bli säkrare genom att ofta rätta egna fel?
Tror du att du kan förbättra din svenska i tal och skriv genom att kortskriva under en viss period?
Vilken nytta tror du att du ev. skulle kunna ha av att uppmärksamma dina typiska fel på detta sätt?
Vad har du tänkt mest på när du listat dina fel? Vad var svårast i listningen? Visa med exempel!
Hur har du gjort för att korrigera de typiska felen i nästa text?
Vad har varit svårast att korrigera i din text?
Vad har du tyckt om kommentarerna du fått av läraren?
Har du någon gång känt dig sårad av någon formulering - vilken? – hur…
Vad tycker du skulle fungera bättre än kortskrivandet om du vill bli säkrare på ord och grammatik i ditt
personliga språk? Vilka sätt att lära in mer ord och grammatik passar dig bäst?

De formativa redskapen






Vilken hjälp har du haft av de här matriserna (rubrics) för att förstå hur du ska förbättra din rapport; din
debattartikel och din referatteknik? Berätta hur du har tänkt kring de här hjälpmedlen?
Vad visar portfolion av det du faktiskt kan – Visa konkreta exempel
Vad saknar du i din portfolio som skulle ha varit viktiga och engagerande aktiviteter?
Hur vet du hur du ligger till på kursen? Dina kommentarer till Visualiseringen/Journal
Hur väl har du vetat vilket betyg du får på kursen? (förutom samtalen)
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BILAGA 5: Enkätfrågor
SAS B VT 12 DELUTVÄRDERING: Svenska språket

NAMN:______________________ DATUM:_________________

Skriv om påståendena stämmer med dina åsikter, eller inte: (kommentera gärna mer/övrigt/ på separat papper) Tack för dina tankar.
1. På kursen SAS B har jag arbetat med en svenska som jag behöver socialt och ute i samhället. B) Egna ex. på engagerande språklig aktivitet:
o
o

Ja
Nej

___________________________________

2. När jag skriver ser jag vad jag behöver när jag ska tala svenska, vad gäller ord och grammatik.
o
o

Ja
Nej

Ja
Nej

3. Jag kan ofta själv rätta mina texter. B) Om läraren markerar felen kan jag oftast rätta dem själv
o
o

B) Jag föredrar grammatikboken/CD

Ja
Nej

Ja
Nej

C) Jag blir säkrare när jag rättar egna fel
Ja
Nej

Förklara hur du tänker om påstående 1-3:________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
4. Om jag ska känna mig säkrare på svenska bör läraren gå igenom grammatik en stund varje vecka.
o
o

B) Ord- och grammatikprov/kollar hjälper

Ja
Nej

Ja
Nej

5. Om jag ska känna mig säkrare på svenska bör lektionerna handla mest om muntlig och skriftlig kommunikation.
o
o

Ja
Nej
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6. Om jag ska känna mig säkrare på svenska bör vi diskutera och arbeta med ord och uttryck varje lektion.
o
o

Ja
Nej

Förklara hur du tänker om påstående 4-6:_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
För dig personligen – vad är viktigast respektive minst viktigt av påstående 4-6? Motivera.
____________________________________________________________________________________________________________________
7. När jag tänker på livet efter Komvux, tänker jag att det vore bra om kursen SAS B mer hade handlat om….. Motivera.
____________________________________________________________________________________________________________________
8. Jag känner mig oftast bekväm när läraren rättar mina texter.
o
o

B) Jag tänker på betyget när jag blir rättad.

Ja
Nej

Ja
Nej

9. Jag tror att kortskrivande med respons från läraren kan vara ett sätt att se vad jag behöver i svenskan vad gäller ord och grammatik.
o
o

Ja
Nej

10. Jag tycker att onödigt mycket tid läggs ner på rättning om man jobbar med kortskrivande under en månad. B) Vi har skrivit för mkt på kursen
o
o

Ja
Nej

Ja
Nej

Förklara hur du tänker om påstående 8-10: ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
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Ringa in de ord som du förknippar med kortskrivandet:

meningsfullt
onyttigt
bortkastat
mekaniskt
onödigt
lagom ofta

meningslöst
användbart
förvirrande
strukturerat
nödvändigt
sällan

Kortskrivandet handlade mest om:

värdelöst

nyttigt
trevligt

klargörande
utvecklande
behövligt
tråkigt

korrekt grammatik

uppmuntrande
otrevligt

obehagligt
framsteg

engagerande
misslyckande

nytt
stimulerande

ordrikedom

lärorikt
enformigt

hämmande svårt

ovant
intressant

för ofta

rörigt
lätt

intressant innehåll/kommunikation

Kommentar
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BILAGA 6:
INDIVIDUELLA
VARIABLER

TABELL 5: Skillnader i inverkan av olika bakgrundsfaktorer och individuella variabler i fyra informanters upplevelser av DSK.
Motivation
Inre /yttre

Språk- och
kunskapssyn
sammanfaller
med lärarens

INFORMANTER

Bakgrunds
variabler
som tycks
inverka
mest,
förutom
startåldern

FALL 1: April

Modersmålet

+/+

—/+

FALL 2: Rob

FALL 3: Sara

FALL 4: Jim

Utbildnings
bakgrund

Inlärnings
stil*
Strategier

Positiv
attityd
till fel korrige
ring

Ingen oro
i användning
av
svenska**

Deltagande
i DSK

Fokusering
av typiska
individuella
fel i
lärarens
DSK

Upp
levelse av
att
upptäcka
typiska fel
genom
DSK

Positiv
upp
levelse
av DSK

+

Auditiv
Risktagande
Djuplodande

(+)***

(+)

7/7

verbformer
främst
(morfologi)

+

+

—

Visuell
Riskundvikare
Yt- och
djup**

(—)

—

3/7

—

(—)

(+)

ordföljd****

+/+

(—)

Visuell
Risktagare
Djup

+

(+)

7/7

blandat
(ordföljd;
stavning)
****

(+)

+/+

+

Auditiv
Risktagare
Djup

+

+

7/7

substantiv
(formellt
språk)

+

+

*prefererad stil; ** beroende på situation; *** reagerar med försiktighet på korrigering; *** *ev. ej återkopplat tillräckligt frekvent respektive selektivt (se nedan).
I tabell 5sammanställs individuella variabler som tidigare forskning funnit viktiga för effekten av korrigerande återkoppling, t.ex. en positiv attityd till felkorrigering. Tolkningen och värderingen av vilka individuella
faktorer som haft störst betydelse för informanternas olika upplevelser av DSK har gjorts utifrån främst enkäten, observatörens intervjuer samt observationer i klassrummet.
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