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Feedback på den individuella skrivuppgiften  
Seminarium 10/1 

 
Instruktioner 
Seminariet den 10 januari är placerat i mitten av block fyra. Ni befinner er mitt i skrivprocessen 
och syftet med seminariet är att ge er stöd och hjälp under skrivandets gång. Under tillfället 
kommer du både öva på att läsa och ge konstruktiv feedback på andras texter och själv få bemöta 
feedback på ditt eget arbete. Att läsa och reflektera över andras texter är viktig del i skrivprocessen 
och för att tillfället ska bli så bra som möjligt är det viktigt att vara konstruktiv och dynamisk i sin 
feedback.  
 
Ni ska ta med er:  
Till seminariet ska du ta med tre utskrivna utkastsexemplar av din skrivuppgift. Utkastet ska 
minst innehålla en skriftlig sammanfattning av den åtgärd du valt att undersöka och det problem 
som åtgärden ämnar lösa. Dessutom ska du själv formulera vad du främst vill ha feedback på. Du 
kan skriva detta i from av frågor eller kommentarer i utkastet. I utkastet ska du även rada upp de 
fem källor ur kurslitteraturen som din uppsats tar avstamp i. Utkastet ska även lämnas in på 
studentportalen senast 9.00 den 10/1. Tänk på att ju mer du har hunnit skriva och ju tydligare du 
har formulerat det du främst vill ha hjälp med desto mer kommer du dra nytta av tillfället.  
 
Under tillfället:  
Under seminariet kommer ni i mindre grupper få tid att läsa igenom varandras utkast och förbereda 
frågor och feedback. Feedbacken ska vara konstruktiv och du ska lyfta fram både styrkor och 
förbättringspotential. Låt författarens frågor eller kommentarer hjälpa vägleda dig i vad du ska 
fokusera din feedback på. Fundera även över vilka lärdomar du själv kan ta med dig vidare in i din 
skrivprocess. Finns det några generella insikter du kan applicera på ditt eget arbete?  
 
Övriga frågor att utgå när du ger feedback:  

- Är åtgärden tillräckligt avgränsad?  
- Finns det en tydlig koppling mellan problem och åtgärd?  
- Är det enkelt att följa med i författarens resonemang?  
- Tar författarens argument fasta i litteraturen?  
- Görs källhänvisning på ett korrekt sätt?  

 
Fokusera i första hand på författarens egna önskemål gällande feedback och utgå sedan utifrån 
ovanstående frågor när du kommenterar utkastet. Va noga med att nämna lyfta både styrkor och 
förändringspotential. Undvik att fokusera för mycket på språkliga detaljer som stavfel.  


