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Abstract 
The purpose of this study is to give the reader an insight into the writing process and how the 

assessment work of fiction writing can look like in primary school. Through previous research 

I wish to examine how the process of writing can be structured and what important parts of 

assessments the teachers take into consideration when they evaluate the process. The study 

examines how teachers’ work with assessment during the process of fictional writing and how 

they view the assessment process during the writing process. 

The empirical data consists of a qualitative interview in order to try to create a depth rather 

than a width. The informants participating in the survey have a long experience in the 

profession which I believe can contribute the depth I aspire. 

The results of the study show that the informants do not perceive the writing process as 

particularly complicated. The informants refer to the fact that their students are new to 

writing. They also conclude that the demanded level of writing is relatively simple for 

students in grades 1-3, and the policy documents also state this. The informants believe 

cooperative assessment is primarily used in national tests. All teachers in this study want 

more opportunities for cooperative assessment. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att ge läsaren en bild av hur skrivprocessen samt 

bedömningsarbetet i skönlitterärt skrivande kan se ut i grundskolans yngre år. Jag vill genom 

tidigare forskning ta reda på hur en skrivprocess kan vara uppbyggd, vilka viktiga delar 

lärarna bör att ta hänsyn till i processen samt bedömningens/återkopplingens roll. Jag 

undersöker hur de verksamma lärarnas arbetsgång ser ut vid skönlitterärskrivning samt hur de 

ser på bedömningsprocessen i samband med skrivprocessen.  

Studiens empiri utgörs av en kvalitativ intervjumetod, detta för att försöka skapa ett djup 

snarare än bredd. Informanterna som deltar i undersökningen har lång erfarenhet inom yrket 

vilket jag hoppas ger studien det djup jag eftersträvar.   

Resultatet av min studie visar på att informanterna ej uppfattar skrivprocessen som särskilt 

komplicerad. Detta hänvisar informanterna till att eleverna är nybörjare i skrivandet och nivån 

i årskurs 1-3 är relativt enkel samt att styrdokumenten är tydliga med vad som ska bedömas. 

Sambedömning används endast vid bedömning av nationella prov, dock finns en förhoppning 

om fler sambedömningstillfällen.  

 

Nyckelord: Skrivprocesser, bedömning, formativ, summativ, återkoppling 
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1. Inledning och problemformulering 
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet  står det tydligt att 

undervisningen ska syfta till att ”eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, 

enskilt och tillsammans med andra” (Skolverket , 2011:222). Det innebär att elever bör få 

möjlighet att läsa och skriva olika typer av texter, allt ifrån fakta till skönlitterära texter. I 

slutet av årskurs tre ska eleverna kunna skriva en berättande text som har en inledning, 

handling och avslutning, det vill säga att de har en röd tråd genom skrivandet. Eleverna ska 

också i slutet av årskurs tre kunna använda stor och liten bokstav, punkt och frågetecken samt 

stava ord som är vanligt förekommande för eleven.(Skolverket, 2011:227 ). 

Skrivprocessen kan upplevas utmanande och den kräver träning och tid, inte bara för 

skribenten utan även för den som undervisar i skrivning. Detta är något som Siv Strömquist 

(2007) skriver om i boken Skrivprocessen. I skolan ligger fokus på att motivera eleverna till 

att tycka om att skriva. Strömquist anser också att skrivprocessen inte bara är viktig för 

språkutvecklingen utan också för individens totala utveckling, den kognitiva, sociala och 

emotionella utvecklingen. Det är också viktigt att elevernas texter blir uppmärksammade i 

någon form, till exempel genom uppläsning inför klassen. Genom att uppmärksamma 

skrivprocessen och ge feedback i form av bedömning av lärare eller av klasskamraten 

utvecklar eleverna sitt skivande (2007:15). Strömquist tar också upp vikten av textbearbetning 

av elevernas texter. Bedömningsarbetet av skrivprocessen tar tid och att eleverna bör få tid till 

bearbetning av texten vilket då innebär att de får arbeta med texten vid fler än ett tillfälle. 

Strömquist menar att  ”Vilken erfaren skribent vill bli bedömd utifrån en kladd?” (2007:18). 

Den första texten som produceras gör det vanligtvis i ett raskt tempo och genom att bearbeta 

texten kan eleverna göra ändringar i form av strykningar eller tillägg. Det är också viktigt att 

eleverna sedan får  möjlighet att publicera sina texter så att andra kan ta del av dem. 

Bearbetningen motiveras genom vetskapen att någon annan ska läsa texten som producerats 

(2007:55).  

Ett utvecklat effektivt skrivande är något som Caroline Liberg (2006) tar upp i boken Hur 

barn lär sig läsa och skriva. Med effektivt skrivande menas att eleven kan skriva längre texter 

utan några längre uppehåll, utan att eleven behöver fundera kring exempelvis grammatik samt 

stavning. De första stegen i att utveckla ett effektivt skrivande är för eleven att börja skriva 

korta texter till bilder som valts ut. När eleven sedan har tränat upp skrivandet kan hen 

succesivt avancera sitt skrivande. Ju äldre eleverna blir desto mer komplexa blir deras texter. 
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När de sedan utvecklar ett effektivt skrivande kan de ta sig an olika typer av textgenrer till 

exempel skönlitterärt skrivande av narrativ art. De flesta av eleverna har under sin tidiga 

uppväxt stött på olika typer av böcker, filmer, spel med mera som är av narrativ art vilket gör 

fantasin större. Eleverna lånar ofta lite här och där när de skapar sina egna berättelser. De 

utgår här från texter de stött på i olika sammanhang och använder dem sedan för att skapa sin 

egna text (Liberg, 2006:53ff).  

Anders Jönsson påtalar i sin bok Lärande bedömning (2013:14-15) att bedömning av 

elevernas prestationer är en del av processen för att stödja elevernas lärande. Skolans uppdrag 

är att ge alla elever samma förutsättningar att nå de kunskapskrav och betyg som krävs för de 

olika årskurserna. Jönsson poängterar att all bedömning inte handlar om att stödja lärandet, 

självbilden hos eleverna eller motivationen på ett positivt sätt, utan det kan handla om att 

kolla av var eleverna befinner sig för att sedan kunna sortera och eventuellt kategorisera vart 

eleverna är på väg.  

Astrid Birgitte Eggen (2010:87) som är en av författarna i boken Bedömning i och av skolan 

noterar att bedömning har olika syften och funktioner i skolan. Det finns idag en stark 

betoning på att skolor behöver utveckla både en kultur för bedömning och en kompetens i sitt 

bedömningsarbete. Denna uppfattning kommer från både från skolorna själva och från 

skolmyndigheter. Idag skapas många praktiker som omfattar olika metoder för bedömning av 

elever. Dessa bedömningar utgör i sin tur ett led i en bedömning av skolorna. Christian 

Lundahl som också medverkar i boken slår fast att om lärarna använder bedömningen på rätt 

sätt och låter eleverna känna en delaktighet i undervisningen kommer vi stärka eleverna och 

främja en livslång lust till att lära, vilket är ett av vårt uppdrag som lärare (Lundahl, 2011:11). 

 

1.2 Syfte  

I denna studie är min avsikt är att undersöka hur ett antal lärare arbetar med det skönlitterära 

skrivandet samt bedömning av elevernas texter. Bedömning är ett komplext begrepp som 

dyker upp i många av dagens olika skoldebatter (Sveriges Riksdag, 2015). Bedömningen har 

ett syfte att kartlägga vart eleverna befinner sig och vart de är på väg. Jag anser själv att 

bedömning är ett fenomen som innehåller flera komplicerade delar. Därför vill jag undersöka 

hur en utvald grupp lärare arbetar med bedömning av texter och i detta fall, skönlitterära 

texter, eftersom jag själv är intresserad av det skönlitterära skrivandet. 
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I Skolverkets publikation Stödja och styra beskrivs att det finns ett stort behov av forskning 

om bedömning av yngre barn inom olika områden inom pedagogiken. Till exempel 

”relationen mellan bedömning som ideologi och hur den visar sig i praktiken är intressant, det 

vill säga jämförelser mellan formulering, transformering och realisering på olika nivåer” 

(Skolverket, 2010a:63). 

1.3 frågeställningar 

De frågeställningar som min studie behandlar är följande: 

• Hur arbetar  utvalda lärarna med skrivprocessen av det skönlitterärt skrivandet? 

• Hur ser bedömningsprocessen ut?  

• Hur upplever lärarna bedömning och vilken syn har de på sambedömning? 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 
Min studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande, det vill säga att barn lär sig i 

samspel med andra. Lev Vygotskij är frontfiguren för den sociokulturella teorin vars tankar 

ligger till grund för det sociokulturella perspektiv på lärandet som Roger Säljö tar upp i sin 

bok Lärande i praktiken. Begreppet sociokulturellt perspektiv handlar om att människan lär 

sig både på individuell samt på kollektiv nivå. Vygotskij kallar detta för den proximala 

utvecklingszonen ”zone of proximal development” (2014:67f). 

Säljö menar att (refererad till Tharp & Gallimore,1998) hela samvaron bygger på att dela 

kunskaper med varandra och att det är omöjligt att utifrån ett sociokulturellt perspektiv att 

undvika att lära sig något, utan att det är snarare en fråga om vad vi lärt oss i de olika 

situationerna. De centrala delarna i det sociokulturella perspektivet är kommunikationen och 

språkanvändningen vilket utgör en länk mellan barnet och dess omgivning. Den kunskap vi 

besitter är kunskap och insikter vi fått från andra. Genom att lära sig ett språk lär vi oss ramen 

för den kulturella och samhälleliga gemenskapen (2014:67f). 

Bedömningsarbetet handlar om att utvecklas och stödja elevernas lärande, och genom 

återkoppling ges eleverna information om vad som behövs för att nå det utsatta målet. Dagens 

läroplan präglas av influenser av Vygotskijs teorier om att lärande sker i socialt samspel vilket 

även bör genomsyra bedömningssituationer.  
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När det gäller bedömningsarbetet visar forskning att sambedömningar har gett en positiv 

effekt samt skapat en mer likvärdig utbildning för eleverna. Genom att diskutera och lära av 

varandra ges en ökad kunskapskompetens hos lärarna vilket i sin tur ger en större 

förutsättning för att skapa en likvärdig utbildning för eleverna (Jönsson, 2011:201). 

 

1.5 Definition av centrala begrepp 

I min forskningsstudie förekommer det ett antal centrala begrepp som jag anserr att det är av 

vikt att förtydliga för att läsaren ska förstå innehållet i min studie. Så nedan görs en lista över 

begreppen; 

Processorienterad undervisning: Undervisningen ses som en process där eleverna ska 

utvecklas (Strömquist, 2010:19ff). 

Produktkoncentrerad undervisning: Undervisningen går ut på att eleverna ska färdigställa en 

produkt. Här ligger inte fokus på själva processen utan mer den produkt som eleven 

producerar (Strömquist, 2010:19ff). 

Formativ bedömning (bedömning för lärande): Handlar om att bedömningen ska leda lärandet 

framåt. Dylan Wiliam som är forskare på fenomenet formativ bedömning definierar begreppet 

på följande vis:   

Alla aktiviteter som lärare och/eller deras elever förtar sig som ger information att använda 

som feedback för anpassning av de undervisnings- och läraktiviteter de håller på med 

(2013:53). 

Summativ bedömning (bedömning av lärande): Kan förklaras som en lägesrapport av vilka 

kunskaper eleven besitter. Poängprov samt ensvarsprov kan vara ett exempel på en summativ 

bedömning (Jönsson, 2013:170ff). 

Återkoppling: Är den information som eleverna får från bedömningen (Jönsson, 2013:88). 

Sambedömning: När lärarna tillsammans diskuterar sina elevers bedömningar/betyg vilket ger 

dem en mer objektiv bild av elevernas prestationer (Jönsson, 2013:200ff). 
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2. Tidigare forskning 
Skriftspråket har haft en stor påverkan på samhället och i dag är det nästintill omöjligt att 

föreställa sig en värld utan den. Skriftspråket har blivit nästintill en rättighet i vår 

kommunikativa värld. Men så har det inte alltid varit, för precis som Säljö skriver hade vårt 

samhälle sett väldigt annorlunda ut utan det. Ett antagande kan vara att skriften har påverkat 

vår bild av vad språk och kommunikation är, och det skrivna ordet ger oss möjlighet att 

kommunicera på helt andra plan. Skriftspråket ger en varaktighet som talet aldrig kan göra, i 

det att det aldrig försvinner. Det skrivna ordet finns i tid och otid (Säljö, 2014:160). Idag 

klarar man sig nästan inte i vardagen utan att kunna läsa och skriva, och de första åren i 

skolan läggs stor fokus på detta. Det räcker inte att enbart kunna avkoda eller forma bokstäver 

för att bli en god skrivare, skrivprocessen är komplicerad. Nedan följer således framstående 

forskning inom ämnet. 

 

2.1 Skrivutveckling  

I skolan möter eleverna texter i olika genrer, och kommer under sina nio år i grundskolan ha 

skapat löpmeter med texter i olika sammanhang. Likt läsinlärningen krävs en strukturell 

inlärning för att utvecklas till en duktig skrivare, och för att eleverna ska ha möjlighet att bli 

bra på att skriva behöver de få träna på att skriva olika typer av texter. Inger Fridolfsson 

påpekar i boken Grunderna i läs- och skrivinlärning (2008) att det är viktigt att läraren har 

klart för sig vad skrivuppgiftens avsikt är, detta för att läraren sedan kan använda uppgiften 

och utveckla den vidare. Skapandet av fria texter oavsett ämne är gynnsamt för elevernas 

skrivinlärning (2008:136ff). 

I skolverkets publikation Elevers läs- och skrivutveckling skriver Liberg att:  

Ett framträdande drag i skrivutveckling är att lära sig utveckla texten inom ramen för de olika 

genrerna”. Inom den berättande eller narrativa genren innebär det att utveckla stegen: 

inledning/orientering, ett händelseförlopp med en inbyggd komplikation, en upplösning och en 

avslutning med en utvärdering eller sensmoral (2010,b:16). 

När eleverna börjar att skriva berättelser utgår de utefter en relativt enkel struktur som sedan 

avanceras i takt med att de blir äldre. Liberg (refererar till Judith Langer, 1992) att en 

faktatext byggs upp på liknande sätt som en berättelsetext, inledningsvis använder sig 

eleverna ofta av ord som och samt och sen för att bygga ihop berättelsen. I takt med att 
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eleverna blir äldre så utvecklas deras berättelser och de börjar inkludera enklare 

orsakssamband och enkla förklaringar. Detta broderas sedan samman till ett budskap och som 

nämns innan blir skrivprocessen mer avancerad ju äldre barnen blir (Skolverket, 2010b:16). 

Detta är något som Lesley Ljungdahl och Paul March tar upp i boken Literacy reading 

writing and children’s literature- fourth edition (2011:277) att eleverna brukar ha lättare att 

skriva berättande texter än analytiska texter. Detta eftersom berättelsestrukturen följer en 

kronologisk ordning. Eleverna utgår ofta från händelse som sker i vardagen, till exempel: Igår 

såg jag på tv, sen lekte jag sen skulle jag sova och sen… Eleverna har oftast fokus på sig 

själva när de skriver berättande texter, de har svårt att beskriva det som sker omkring dem. 

Berättelsestrukturen liknar här uppbyggnaden av en saga, detta beror på att de själva har eller 

föräldrarna läst sagor för dem. Författarna menar likt Liberg (2010b:16) att i början av 

skrivutvecklingen använder eleverna ofta ett talspråk när de skriver berättande texter,  och och 

sen är vanligt förekommande ord. Språket utvecklas allt eftersom de blir äldre, genom att de 

får träna i att skriva och läsa olika typer av texter (Ljungdahl, 2011:278).	

Liberg påtalar vikten av att ge eleverna stöd i deras skrivprocess samt att introducera för 

eleverna hur skrivuppgiften genomförs. Det måste vidare ske en uppföljning av hela 

skrivprocessen eftersom eleverna är ”gröna” i sitt skrivande och därför behöver allt stöd de 

kan få. Undervisningen bör vara genomtänkt och ge utrymme för eleverna att kunna ta sig an 

olika texter och skrivuppgifter, även de texter som till en början kan verka svåra. Liberg 

skriver att ”vi står inför en utmaning att utveckla levande och verkningsfulla 

undervisningsförlopp för textarbetet i skolan” (2010:13). 

Strömquist betonar som jag även nämner i inledningen att skrivprocessen är komplicerad 

och  kräver mer än att enbart få ner grafiska symboler på ett papper (2007:19ff). När det gäller 

elever i skolan så anser Strömquist att det är viktigt att lärarna tar fasta på de teorier som 

ligger till grund för skrivprocessen och utnyttjar dessa insikter för att skapa en 

skrivundervisning som är mer processorienterad istället för en produktkoncentrerad. Detta 

innebär att skrivundervisningen ska ses som en process och inte enbart som en produkt som 

ska färdigställas. Strömquist menar att läraren genom att anta ett processinriktat synsätt ges 

ökad förståelse i skrivandets villkor, vilket i sin tur gör skrivhandledningen mer lätthanterlig 

(2007:37). 
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2.2 Skrivundervisning 

I boken Utmana, utforska, utveckla! av Liberg, Geijerstam och Wiksten Folkeryd (2010:13ff) 

skriver författarna att om lärare använde sig av en levande undervisning där man samtalar om 

texter skulle eleverna ges en möjlighet att utveckla sitt register när det kommer till 

lässtrategier och skrivstrategier. Detta genom att eleverna får möjligheten att både möta olika 

typer av texter samt att lära sig använda de egenproducerade texterna som en resurs i lärande 

syfte, både för sig själv och för andra. För att strukturera en undervisning som ger eleverna 

stöd för att utvecklas behöver pedagogerna inledningsvis strukturera den planeringen som 

ligger till grund för undervisningen. Detta genom att utgå från tre didaktiska 

frågeställningar;  Hur, vad och för vem. 

2.2.1 Exempel på metod 

För att starta upp skrivinlärningen finns det olika metoder som lärare kan utgår från. En av 

dessa är upptäckarskrivandet som är en metod som Fridolfsson pratar om i boken Grunderna i 

läs- och skrivinlärning (2008) . Hon skriver om upptäckarskrivandet som ett sätt att motivera 

eleverna till att skriva. Tanken med arbetssättet är att eleverna med hjälp av läraren kan skriva 

ihop en berättande text som sedan kan läsas av någon annan. Syftet med upptäckarskrivandet 

är just att barnet ska upptäcka att genom det skrivna kan hen berätta något för någon annan. 

Här framhäver Fridolfsson att man som lärare ska ha låga krav på elevernas skriftspråkliga 

form eftersom det centrala här är att eleven ska upptäcka skriftspråket som ett 

kommunikationsmedel. Denna typ av skrivmetod påbörjas i förskoleklass eller eventuellt i 

årskurs ett. (2008:146ff) 

I uppstarten av upptäckarskrivandet kan läraren genom bilder eller ord inspirera eleverna till 

idéer angående berättelsens innehåll. En fördel är att utgå från elevernas vardag samt något 

som de kan relatera till och känner igen, exempelvis genom att läsa en bok som eleverna är 

välbekanta med. I Lotta på Bråkmakargatan kan eleverna om de har en förkunskap om den 

känna igen sig i vissa situationer som Lotta befinner sig i vilket gör att de lättare kommer att 

komma ihåg handlingen. Vid uppstarten av upptäckarskrivande börjar läraren därför med att 

gå igenom den boken som klassen valt ut, i detta fall Lotta på Bråkmakargatan. Tillsammans 

läser de boken samt tittar på bilderna. När sagan är läst, sammanfattar eleverna innehållet i det 

lästa. För att göra skrivprocessen motiverande kan läraren använda sig av en finare skrivbok 

till varje elev och sedan ge boken ett gemensamt namn. Denna bok kan senare användas vid 

utvecklingssamtal så vårdnadshavarna kan ta del av elevernas skrivutveckling. Fridolfsson är 
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också tydlig med att hon inte vill vara med och korrigera stavning med mera i barnens böcker, 

utan låter dem skriva fritt till en början för att sedan kunna se elevernas utveckling. Genom att 

inte korrigera elevernas texter kan får man ett underlag för bedömning att jämföra över tid. 

Det optimala är att arbeta i halvklass om det endast är en pedagog per klass, då det annars blir 

svårt att hinna med att tillgodose den stöttning som behövs med denna typ av uppgift 

(Fridolfsson, 2008:147). 

Fridolfsson (2008:148) påstår att genom samtal om skönlitteratur stimuleras och tränas 

elevernas språkliga uttrycksförmåga. Återberättande av texter ger eleverna möjlighet att 

minnas sagans innehåll. Eleverna väljer en sekvens ur sagan som de vill skriva/rita om. 

Anledningen varför man i detta fall utgår från en given saga är för att inte energin ska ligga på 

att försöka komma på något att skriva, något som kan verka hämmande på skrivandet. Det 

kan också vara bra att låta eleverna välja vilket de vill börja med, rita eller skriva eftersom de 

inte är vana skribenter och det handlar om att skrivandet ska uppfattas som lustfyllt, inte 

arbetsamt. Det finns många olika skrivinlärningsmetoder att använda och detta är en av dem. 

2.3 Bedömning av och för lärandet 

Anders Jönssons tar upp i sin bok Lärande bedömning (2013:14ff) att det är viktigt att lärarna 

är medvetna om bedömningens funktioner och syfte. Bedömningens syfte är att hjälpa 

eleverna framåt i deras inlärningsprocess och för att få en god kvalitet i bedömningen krävs 

det att den är en inplanerad del i undervisningen och ha kvalitet samt kommuniceras till 

eleverna. Lundahl (2011:72) lyfter i boken Bedömning för lärande att lärarna bör vara 

förtrogna med bedömningens funktion och förstå dess centrala uppgift som är att tolka 

elevernas kunskaper, färdigheter och förmågor. Lärarens uppgift är att genom bedömning 

fånga elevernas förståelse vilket är en mycket svår uppgift enligt Lundahl. Bedömningen ses 

komplex då lärarna också ska göra kvalificerade gissningar och tolka elevernas prestationer 

vilket då är ytterst relevant att läraren är medveten om vad de ska bedöma.  

Detta är något som Jönsson också påtalar. Han framhåller vikten av att läraren i sin planering 

av bedömning tänker på att det är elevernas arbetsprestationer som ska bedömas och värderas 

inte något annat. En annan central aspekt som läraren bör tänka på vid konstruktionen av 

bedömningssituationen är att eleverna ofta uppfattar det som ska bedömas som viktigt att 

kunna och kommer med stor sannolikhet att anpassa sitt lärande till bedömningssituationerna. 

En annan aspekt som läraren bör ta hänsyn till är att bedömningen kan kopplas till de 

kunskapskrav som eleverna arbetar mot. Detta gör att elevernas lärande kan gynnas och 
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utvecklas. Lundahl menar att det finns flera faktorer som kan påverka eleverna vid 

bedömningstillfället vilket läraren bör ta hänsyn till. Svaga elever kan till exempel behöva få 

direkt feedback som är kopplad till uppgiften, vilket en högpresterande elev nödvändigtvis är i 

behov av på samma sätt. Lärarna bör ha i åtanke vilka konsekvenser samt åtgärder 

bedömningens resultat kommer till att ha, ”behöver alla bedömningar redovisas för eleverna 

eller är de till för lärarnas justering av undervisning? (Lundahl, 2011:72ff) 

Bedömningen har som sagt olika funktioner i undervisningen. Jönsson använder sig av 

begreppen lärande bedömning som också är titeln på hans bok. Lärande bedömning syftar till 

att lärarna bör använda sig av bedömningen som ett redskap för att stödja elevernas lärande. I 

boken tar Jönsson upp två begrepp som skiljer bedömningen åt,  bedömning för lärande och 

bedömning av lärande. Bedömning för lärande innebär att bedömningen ska stödja elevens 

lärande medan bedömning av lärande handlar om att kontrollera vad eleverna kan, som en typ 

av lägesbeskrivning och hjälper eleven utvecklas framåt. Detta kallas också för formativ 

bedömning. Den information som läraren får från den formativa bedömningen ligger ofta till 

grund till lärarens återkoppling (2013:14ff). 

Dylan Wiliam är en av de ledande forskarna inom formativ bedömning har ägnat stor del av 

sin forskning på bedömning för lärande ”assessment for teaching”. Han hävdar i Att följa 

lärandet att 

Bedömning fungerar formativt när bevis för elevens prestation tas fram, tolkas och används 

av lärare, elever eller deras kamrater för att besluta om nästa steg i undervisningen som 

förmodligen blir bättre, eller bättre grundade, än de beslut de skulle fattat om bevis inte 

hade funnits (2013:58). 

I en formativ bedömning bör det finnas ett tydligt mål vart eleverna ska och vart de befinner 

sig i förhållande till målet. Jönsson poängterar att i kursplanerna används inte termen ”mål” 

utan där används termen ”förmågor” som undervisningen ska ge eleverna en förutsättning att 

utveckla. Bedömning av lärande å andra sidan vilket också kallas summativ bedömning 

innebär att läraren gör en bedömning av vad eleven har lärt sig. Linjen mellan formativ och 

summativ bedömning är inte alltid så skarp, men det finns några faktorer som skiljer dem åt. 

En summativ bedömning innehåller oftast inte någon information hur eleven ska utvecklas 

utan används som en avstämning av vad eleven lärt sig. Till exempel vid ett prov eller 

diagnos där eleverna får svara på frågor som ger en poängsumma då karaktäriseras 

bedömningen att vara av en summativ art. Läraren gör inte enbart formativa bedömningar 
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eller enbart summativa bedömningar utan använder sig av båda bedömningsformerna när de 

bedömer (Jönsson, 2013:14ff). 

 

2.4 Återkoppling 

Valerie J. Shute menar likt Jönsson att återkopplingen har olika funktioner. I artikeln Focus 

on formative feedback benämns återkopplingens två huvudfunktioner; den formativa som talar 

om för eleven vad som behövs för att utvecklas vidare, samt en summativ återkoppling som 

bekräftar elevens kunskap där och då (Shute, 2008:156f). 

The main aim of formative feedback is to increase student knowledge, skills, and understanding in some content 

area or general skill (e.g., problem solving) (2008:156) 

Återkoppling på bedömningen har en stor effekt på elevernas lärande, dock finns det också 

faktorer som gör att återkopplingen inte fyller sin ursprungliga funktion, exempelvis om 

återkopplingen är positiv eller negativ, samt om den är stark eller svag. Därmed behöver man 

som pedagog vara medveten om hur återkopplingen är utformad och vad återkopplingen 

innehåller för information samt när återkopplingen ges (Jönsson, 2013:88f). John Hattie 

hävdar i boken Synligt lärande (2012:157) att återkoppling är nödvändigt för att skapa ett 

framgångsrikt lärande. Hattie menar som Jönsson att om lärarna är medvetna om vart eleverna 

befinner sig och vart de ska ju tydligare blir det för eleverna om vad som förväntas och vart 

de är på väg. 

Återkopplingen kan också upplevas som motsägelsefull och svårövergriplig, då det kan finns 

faktorer i elevens erfarenheter, vilket inte alltid går att förutsäga vilken effekt återkopplingen 

kommer få. Problematiken här blir att om eleverna inte använder den återkoppling som 

läraren har gett, då spelar det ingen roll om det är en bra återkoppling som skulle ha hjälpt 

eleven framåt eftersom hen inte tar del av den. För att eleverna ska få en återkoppling som 

leder lärandet framåt menar Jönsson att det är viktigt att ta hänsyn till de tre didaktiska 

grundfrågorna vart är eleven på väg? Var befinner sig eleven i förhållande till målet? Hur ska 

eleven närma sig målet? Det är viktigt att som lärare ha med sig dessa frågor in i 

bedömningstillfället. Om eleverna får en bedömning där läraren använder sig av en summativ 

bedömning i form av ”bra jobbat”, 50% har du klarat! ger det inte eleverna tillräcklig 

information i återkopplingen för att kunna utvecklas vidare. Genom att vara mer tydlig och 

framåtsyftande i sin återkoppling ges eleven information som erbjuder större möjlighet att 

vidareutvecklas och lära (Jönsson, 2013:89). 
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En skriftlig återkoppling kan upplevas ge en bättre effekt än en muntlig, detta eftersom 

eleverna då får återkoppling svart på vitt och kan gå tillbaka till den. En viktig aspekt att ta 

hänsyn till är att tänka på vilket språk man som lärare använder sig av när man ger både 

skriftlig och muntlig återkoppling till eleverna. Detta för att formuleringen av feedbacken kan 

hämma likväl som främja elevens utveckling (Jönsson, 2013:90). För lärare i grundskolans 

tidigare åldrar används nästintill enbart muntlig återkoppling till eleverna då de inte är så pass 

skrivkunniga att de kan ta till sig och använda den skriftliga återkopplingen. Dock påtalar 

Jönsson att det är kvaliteten på återkopplingen som spelar roll. För om återkopplingen saknar 

kvalitet som kan hjälpa eleven framåt spelar den inte så stor roll (2013:100). Återkoppling 

kan också användas som ett redskap i undervisningen. Genom att låta eleverna få träna på att 

ge återkopplingar till varandra, även kallat kamratbedömning samt att självbedömma tränar 

eleverna upp sin förmåga att kunna ta och ge konstruktiv kritik. Det kan ta några gånger innan 

de känner sig bekväma med att ge feedback till en kompis, här krävs det att de får träna på att 

ge återkoppling. Genom att ha en tydlig struktur på vad som ska bedömas underlättar det för 

eleven att ge och ta feedback (Jönsson, 2013:109ff). 

 

2.5 Sambedömning 

I Skolverkets publikation Sambedömning i skolan- forskning och arbetsmodeller ( 2013:7ff) 

visar forskningen att sambedömning har gynnat och utvecklat lärarnas sätt att bedöma. 

Forskningen visar att sambedömningen i sin tur kan leda till att lärarna blir mer likvärdiga i 

bedömningen då de får en gemensam tolkning av de olika värdeorden i styrdokumenten. Dock 

har forskningen inte kunnat påvisa om sambedömningen leder till att lärarna får en ökad 

samstämmighet när det gäller bedömning av prestationer hos enskilda elever.  

Jönsson menar att fokus bör ligga på att lärarna analyserar och diskuterar elevernas 

prestationer för att skapa konstruktiva diskussioner om de olika nivåerna som eleverna 

befinner sig på. Sambedömningar gynnar också den enskilde läraren och genom att delta i 

diskussioner om bedömningar får läraren en ökad bedömningskompetens. Sambedömning 

sker i större utsträckning vid nationella prov där lärarna samlas och har en utsatt dag där de 

kan diskutera proven. Jönsson skriver att denna typ av bedömningsmodell ger en högre 

likvärdighet i bedömningen samt betygssättningen (Jönsson, 2014:200ff). 

Skolverket (2013:7ff) menar att det finns fler sätt än sambedömning att öka likvärdigheten i 

bedömningsarbetet, exempelvis genom att införa fler nationella prov. En ökning av nationella 
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prov i fler årskurser samt i fler ämnen kan ge en ökad likvärdighet när det gäller bedömning. 

Dock kan det ändå finnas en risk att lärare ute i den svenska skolan tolkar styrdokumenten 

olika vilket kan leda till att bedömningen inte blir likvärdig trots ökningen.  

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet  står det att undervisningen 

ska anpassas efter elevernas olika behov, förutsättningar samt att undervisningen också ska 

främja en fortsatt kunskapsutveckling och ett lärande utifrån den kunskap som eleverna redan 

besitter. Med en likvärdig utbildning menar Skolverket inte att all undervisning i alla skolor 

runt om i Sverige ska formas exakt lika eller att resurserna ska fördelas jämt. Här handlar 

istället om att anpassa resurser och undervisning efter behov. Skolverket påpekar också att det 

finns olika vägar att ta sig till målet och därför kan det inte se lika ut för alla (Skolverket, 

2011:08). 
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3. Metod 
I detta kapitel kommer studiens metodologiska ansatser som studien vilar på att presenteras. 

Här redovisas bakgrund samt argument till val av metod. I detta avsnitt får du som läsare 

också ta del av de avgränsningar och urval och etiska avgränsningar samt studiens reliabilitet 

och validitet.  

 
3.1 Kvalitativ ansats 

Orsaken till mitt val av en kvalitativ ansats är att min studie ämnar att undersöka lärarnas 

uppfattning kring skrivprocessen och bedömningen av skönlitterära texter. De flesta forskare 

beskriver att den typiska definitionen av en kvalitativ forskningsstrategi är att den är empirisk 

och tolkande. Den kvalitativa metoden skiljer sig på flera olika sätt från den kvantitativa 

forskningsstrategin. Dels utgår den kvantitativa metoden från siffror då den kvalitativa 

metoden utgörs till störst del av ord. En kvalitativ studie kännetecknas också av att vara 

induktiv, som innebär att teorier och slutsatser bygger på det forskningsresultat som studien 

visar, i stället för att redan bestämda teorier prövas mot ett resultat. Kvalitativa studier brukar 

karakteriseras genom försök till att skapa en förståelse för den sociala kontext som deltagarna 

deltar i och den uppfattning som deltagaren har om kontexten (Bryman, 2011:340f). 

Min ambition är att denna intervjustudie ska generera en större bild av skrivprocessen samt 

bedömningsprocessen än vad en enkät skulle erhålla.  

 

3.2 En kvalitativ intervjustudie 

Resultatet av studien bygger på kvalitativa intervjuer. Den kvalitativa intervjumetoden är en 

metod som i större utsträckning tenderar att ha ett större tolkningsutrymme när det kommer 

till resultatet av studien. Monica Dalen (2008:9f) tar upp i sin bok Intervju som metod att en 

kvalitativ intervju är bra lämpad om forskaren vill ha en god insikt i informanternas egna 

erfarenheter, känslor och tankar. Intervjumetoden behöver inte endast användas som en 

huvudmetod utan kan också fungera som en hjälpmetod för att exempelvis komplettera ett 

insamlat material, detta är dock inte fallet i min studie.  

Dalen nämner att ”ett överordnat mål för kvalitativ forskning är att nå insikt om fenomen som 

rör personer och situationer i dessa personers sociala verklighet” (Dalen,2008:11). 
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I boken Intervju som metod (2008:11) citerar Dalen, Steinar Kvale:  

Den kvalitativa forskningsintervjun försöker att förstå världen från 

intervjupersonens synpunkter, formulera meningar i människors upplevelser, ta 

fram deras livsvärldar, innan man ger sig in i vetenskapliga förklaringar. 

(Kvale, 2002:15) 

Studien utgår från en semistrukturerad intervjumetod som innebär att jag använder mig av en 

intervjuguide där frågorna i största mån kommer att följa en viss strukturerad ordning. För att 

inte styra intervjuerna allt för mycket kan ordningen av frågor ändras beroende på 

informanten. Bryman tar också upp att en semistrukturerad metod kan vara fördelaktig för att 

ge informanterna en större frihet och har möjlighet att utforma de givna svaren på eget sätt 

(Allan Bryman, 2011:415) 

I sin bok Intervju som metod (2008:21f) pratar Dalen om vikten av att informera 

informanterna om vad undersökningen handlar om på ett sätt där inga missförstånd kan 

uppstå. Genom att kontakta informanterna via telefon eller mail där jag som forskare 

förmedlar intervjuns innehåll samt vilka etiska principer som min studie erhåller. 

Svårigheterna här kan vara att ge informanterna all information eftersom det är svårt att 

förutse eventuella förändringar som kan uppstå.  

3.3 Avgränsningar och urval 
Målet med denna studie är att undersöka hur en grupp utvalda verksamma lärare arbetar med 

elevers skrivprocess, samt bedömning av skönlitterärt skrivande i grundskolans tidigare år. Då 

min forskningsstudie utgår från ett sociokulturellt perspektiv föll sig valet av 

semistrukturerade intervjuer självklart då jag ser på lärande som interaktivt, eller som Säljö 

(2014:67) menar att lärandet sker i samspel med andra. I en intervjusituation ges tillträde till 

informantens erfarenheter, vilket ger en insyn man inte får med många andra metoder. Detta 

är något jag eftersträvar då syftet är att dyka ner i informanternas undervisning och deras syn 

på skönlitterärt skrivande och bedömning. Bryman (2011:434ff) hävdar att intervju som 

metod ger ett större sammanhang och fördjupar sig mer i hur informanten tänker, vilket 

ytterligare stödjer mitt val av metod. 

I forskningsstudien medverkade fyra informanter från en skola i Mellansverige. Syftet med 

antalet informanter är att jag i min studie eftersträvar djup snarare än bredd. Lärarna som 

deltagit har lång erfarenhet i yrket vilket var ett medvetet val då jag anser att deras 
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erfarenheter är ovärderliga i ämnet jag valt att undersöka. Detta är något jag eftersträvar i 

studien. 

3.4 Genomförande  

Inledningsvis kontaktade jag de utvalda informanterna via e-mail för att få samtycke till deras 

deltagande i min studie. Informanterna fick välja tid och plats som passade för intervju. I 

mailet framkom de forskningsetiska principer som min studie vilar på, se ”etiska 

avgränsningar”. I mailet bifogades också intervjufrågorna, detta för att läraren skulle ha 

möjlighet att få tid att reflektera kring de frågor de skulle besvara. Intervjuerna spelades in 

med ljudupptagning in detta för att underlätta transkriberingen. Mitt frågebatteri utgår från en 

semistruktur vilket innebär att frågorna bör komma i samma ordning men det är inget krav.  

 

3.5 Metoddiskussion samt reliabilitet och validitet  

Då min teoretiska utgångspunkt utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärandet anser jag 

att den kvalitativa intervjumetoden passar bäst in på det jag vill undersöka. Genom den 

kvalitativa intervjumetoden får jag en djupare bild av hur de verksamma lärarna arbetar med 

skrivprocessen samt bedömningen. Då informanterna får dela sina erfarenheter och tankar 

kring ämnet. Hade jag valt att utföra en kvantitativ metod hade mina svar blivit svårare att 

analysera då bedömning och skrivandet sker i en process. En nackdel med att använda sig av 

en kvalitativ metod är att de svar som informanterna delger, kan vara svåra att tolka samt att 

svaren är präglade med personliga åsikter.  

I boken Samhällsvetenskapliga metoder  tar författaren Alan Bryman upp de två olika 

begreppen reliabilitet och validitet. Han menar att validitet- och reliabilitetsperspektivet är 

viktigt för en forskningsstudie, inte minst för att bedöma dess vikt. Validitetsvärdet indikerar 

om studien mäter eller undersöker det som studien syfte utgår från (Bryman, 2011:351f). Jan 

Trost påpekar i boken Kvalitativa intervjuer (2010:131f) att om en studie ska erhålla en hög 

reliabilitet ska studiens resultat sakna tolkningsutrymme vilket en kvantitativ studie 

tillhandahåller. Om studien innehar ett högt reliabilitetsvärdet innefattar möjligheten att en 

annan forskare kan genomföra studien och att sedan komma fram till liknande slutsatser. 

Detta är svårt då människan inte är statiska i sitt beteende och åsikter då vi lever i en värld 

som är ständigt föränderlig. 
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Bryman menar att om en kvalitativ studie ska bli replikerbar så krävs det att den forskare som 

ska utföra den nya forskningen är väl insatt i studiens kontext i detta fall min kontext 

(Bryman, 2011:351f). 

Jag anser att min studie har en relativt hög validitet då den undersöker de frågeställningar som 

jag valt att undersöka då jag kopplat min frågeställning till de intervjufrågorna som 

informanterna får ta del av. Reliabiliteten av studien anser jag att den inte är lika hög eftersom 

informanternas svar är grundat på erfarenheter och eget tyckande, vilket inte går att återskapa 

helt med andra informanter (Trost, 2010:131f). 

En faktor som också kan påverka reliabiliteten är att jag använder mig av en semistrukturerad 

intervjumetod vilket gör att frågorna inte måste komma i samma ordning som intervjun innan. 

Här blir det viktigt att jag som intervjuare är observant på att alla frågor ställs, vilket är lätt att 

delar kan falla bort då intervjun blir mer av ett samtal. Ytterligare en faktor som kan påverka 

är att informanterna jobbar på samma skola, detta gör att det kan finnas en gemensam syn på 

bedömning och dess process.  

 

3.6 Etiska avgränsningar 
Det är viktigt att forskning bedrivs både för samhället och individens utveckling. Det finns ett 

krav att samhället samt individerna i samhället ska se till att forskning bedrivs och att den tar 

upp väsentliga frågor som dessutom håller hög standard. Forskningen behöver därför innefatta 

en del krav för att hålla en hög standard genom att utvecklas och förbättras. Det finns ett 

flertal regler att förhålla sig till forskningsetiken. Förutom de forskningsetiska kraven finns 

också ett individskyddskrav som innefattar skydd för hen har i deltagandet av studien. I min 

forskningsstudie är det viktigt att jag förhåller mig till de riktlinjer som finns gällande 

forskningsetik. Det finns en risk för att resultatet av den aktuella forskningen upplevs som  

negativ, vilket bör beaktas. Därför bör jag som forskare också ta ställning till det eventuella 

kunskapstillskottet som min studie tillför samt om studien möjligen utgör en risk för någon 

form av negativa konsekvenser för de inblandade i studien. Det finns fyra huvudkrav att ta 

hänsyn till i mitt skrivandet av forskningsstudie, nämligen informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapliga rådet, 2002:5ff). 

Dalen (2008:23) påtalar vikten av att individerna som deltar i en studie måste känna sig säkra 

på att deras identitet inte röjs och att uppgifterna som lämnas hamnar under sekretess.  



	 	 	 21	

Deltagarna har rätt att ta del av den svar de själva delgivit och de slutsatser som forskaren har 

kommit fram till (Vetenskapliga rådet, 2002:14f). Allan Bryman poängterar att en 

undersökningsperson inte kan återkallar sin rätt att inte delge någon personlig information, är 

viktigt att respektera informanternas anonymitet (2011:137). Bryman (2011:140) tar också 

upp att det finns svårigheter med etiska beslut. Svårigheterna som kan råda är att skiljelinjen 

mellan etiskt tillvägagångssätt och oetiska tillvägagångssätt kan bli märkbara på många sätt 

.Trots svårigheter att befinna sig i skiljelinjen bör jag som forskare ha klart för mig vad det är 

för information jag söker i min forskningsstudie samt hur jag på bästa sätt kan skydda de 

informanter jag valt att intervjua. Det finns många aspekter att ta hänsyn till gällande de 

forskningsetiska principerna. Informanterna kommer erhålla information om de etiska 

avgränsningar inför den aktuella intervjun. Vid presentationen av informanternas svar 

kommer informanterna erhålla könsneutrala fiktiva namn för att inte riskera att röja 

informantens identitet.  
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4. Resultat 
Här presenterar jag resultatet av min kvalitativa intervjustudie. I detta kapitel kommer jag 

också att presentera den analys som jag utfört baserat på informanternas svar samt min 

frågeställning. Först presenteras informanternas bakgrund till varför de valt att utbilda sig till 

lärare samt hur länge de arbetat som verksamma lärare. Sedan redogörs hur de arbetar med 

den skönlitterära skrivprocessen samt hur och vad som bedöms.  

De deltagande informanterna i undersökningen är: 

Informant 1 – Kim, informant 2 - Charlie , informant 3 – Sam, informant 4 – Alex 

 

4.1 Bakgrund 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? Varför valde du att utbilda dig 
till lärare? 
	

1. Kim utbildade sig för ca 20 år sedan och har aktivt jobbat i 16 år. Kim har behörighet 

att undervisa från åk 1-7 med inriktning svenska och SO. Kim tycker om att jobba 

med barn och har velat bli lärare sedan hen kan minnas.  

2. Charlie har jobbat som utbildad lärare sedan -98. Innan utbildningen har hen jobbat 

som lärarvikarie både på högstadiet samt förskola. Charlie är förskollärare i botten och 

har sedan vidareutbildat sig till lärare i åk 1-7 med inriktning svenska, SO och 

engelska. Hen har också läst specialpedagogik. Anledningen till att Charlie ville bli 

lärare  var att 6 åringarna skulle in i skolan och Charlie skulle ”rädda 6 åringarna från 

skolan”. Charlie ansåg om hen utbildade sig till lärare 1-7 så fick Charlie en gedigen 

utbildning och kunde se till att 6 åringarna kunde få en bra start. Charlie har också 

jobbat med äldre barn i mellanstadiet samt på högstadiet.  

3. Sam har jobbat som lärare i 6år och innan det har Sam jobbat i 

förskolan/förskoleklass. Hen har utbildning från förskola till årskurs 6 i ämnena matte, 

svenska, teknik och SVA, hen har också behörighet att jobba på fritids. Sam gick en 

utbildning som hette Hinder och möjligheter och som  innehöll mycket 

specialpedagogik, detta var en av anledningarna till att Sam ville läsa till lärare. Sam 

har ett stort intresse för elever med svårigheter och hen ville läsa vidare till 

specialpedagog då utbildningen hen läst skulle underlätta att börja läsa 
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specialpedagogik. Detta ändrades sedan så då bestämde sig Sam för att stanna som 

klasslärare.  

4. Alex har jobbat som lärare i 40 år. Hen har jobbat heltid större delen av tiden. Alex 

visste redan när hen själv gick i första klass att hen ville bli lärare, eftersom det var så 

roligt att gå i skolan och dels för att man fick skriva på tavlan. Eftersom Alex alltid 

vetat att hen ville bli lärare såg hen till att välja ämnen som gynnade Alex när det var 

dags att söka in till lärarutbildningen. Hen hade stenkoll på vad som behövdes och vart 

hen kunde söka för att ha störst möjlighet att komma in. Alex fick sin första tjänst i en 

förort till Stockholm där klimatet på skolan var tufft. Alex jobbade kvar i två år innan 

hen flyttade hem till Värmland igen.  

 

4.2 Skrivprocessen 

2. Kan du beskriva hur dina elevers skrivprocesser ser ut (till exempel 
skönlitterärt skrivande) från början då de får en skrivuppgift tills dess 
att texten är färdig för bedömning. 
 

1. Kim förklara hur skrivprocessen kan se ut, hen arbetar med olika modeller genom 

årskurserna exempelvis sekvenskort och att skriva till bilder. Uppstarten av 

berättandeskrivandet sker oftast med hjälp av sekvensbilder, vilket innebär att 

eleverna får fyra tomma rutor där eleven skriver stödord i. I första rutan ska eleverna 

skriva vart huvudpersonen befinner sig, i andra rutan ska 

huvudpersonen/huvudpersonerna stöta på ett problem som sedan i tredje rutan 

uppklaras och till sist i den fjärde rutan ska eleven skriva hur berättelsen avslutas. Kim 

berättar också att det finns olika sätt att arbeta med sekvensbilderna och beroende på 

vart eleverna är i sin skrivutveckling kan skrivuppgiften anpassas.  

2. Charlie berättar att när eleverna börjar ettan finns det inte så ”mycket skriva i dem”, 

det vill säga att de är ovana skrivare. Charlie börjar med bokstäverna och sedan börjar 

eleverna forma meningar. Hen anser att det är viktigt att eleverna kommer igång med 

skrivandet och fokus i början av skrivandet är inte vad de skriver utan att de skriver. 

Här väljer hen att inte bedöma produkten eleven producerar, eftersom eleverna är 

ovana i skrivprocessen, här ligger fokus som sagt på att få eleverna att skriva. Charlie 

beskriver att elevernas texter är till en början korta och det gäller att få eleverna att få 

ihop korta meningar samt att ge dem så mycket positiv feedback som möjligt. Här ges 
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ingen negativ feedback på denna nivå. I årskurs två börjar hen gå igenom olika typer 

av texter i generella drag. Charlie låter eleverna skriva mycket fritt eftersom de vill 

skriva. De flesta i Charlies klass är sugna på att skriva sagor och berättelser och vill 

mycket gärna göra egna böcker. I uppstarten av en skrivprocess använder sig hen av 

bilder, exempelvis vykort, som hen har eller så väljer hen ut ett ”konstigt” ord som 

eleverna sedan skriva vad de tror att det betyder. Det kan också vara så att eleverna får 

skriva om olika vardagliga händelser som till exempelvis ett biblioteksbesök. Här tittar 

inte Charlie så mycket på stavningen utan det kommer mer i slutet av 2:an.  

3. Sam berättar att i första klass börjar hen med att förklara hur processen fungerar. 

Eleverna får en bild som sedan diskuteras och med stöttning ska eleverna sedan skriva 

en mening till bilden. Sam säger att processen för eleverna i första klass handlar mest 

om att få dem att skriva några meningar och att det är i trean som de pratar mer om 

begrepp och ord. När eleverna ska börja skriva får de ett randigt papper med plats för 

bild, Sam brukar hjälpa den att komma igång med skrivprocessen genom att skriva 

några hjälpmeningar, till exempel det var en gång…Det är först tredje klass som de 

arbetar med den röda tråden med början, mitten och avslut. Då använder sig Sam av 

fyra tomma sekvensbilder. I första rutan ska eleven skriva vad som händer, i andra 

rutan uppstår ett problem, i tredje rutan ska eleverna skriva en lösning på problemet 

(alltså en problemlösning) och i sista rutan ska eleverna skriva ett avslut (hur avslutas 

berättelsen). Här är det viktigt att de lär sig att utveckla sina berättelsen och inte enbart 

skriva det var en gång, slut… utan att de kan ”måla” berättelsen med fyllnadsord. 

4. Alex förklarar att först ska eleverna lära sig alla bokstäver vilket är största fokus i 

årskurs 1. Hen använder sig också av en bok som kallas för ”finboken” där eleverna 

skriver fritt. Den följer med eleverna från förskoleklass till slutet av trean och har 

någon elev svårt att skriva så hjälper en vuxen till. De är på olika nivåer i början och 

upplägget på skrivandet ser lite olika ut, ibland skriver Alex på tavlan och eleverna får 

skriva av den gemensamma texten. Genom att skriva en gemensam text kan man 

också gå igenom till exempel; vad en mening är och att en mening berättar något. Det 

är något som Alex pratar återkommande om, vad en mening är och att den faktiskt 

berättar något. Skrivprocessen avanceras ju äldre eleverna blir. I årskurs 3 ska 

eleverna kunna skriva en berättelse som har en röd tråd med början, mitten och slut 

och det är viktigt att de får träna mycket på just detta, dels för att det är ett 

kunskapskrav i slutet av trean samt att det kommer med i nationella provet i svenska. 

Alex säger också att när eleverna börjar att skriva fler meningar så kan hen sätta sig 
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och diskutera innehållet med eleverna eller att Alex läser texterna och sedan ger 

feedback tillbaka till eleven. Detta påpekar Alex tar upp väldigt mycket tid men det är 

värt att sätta av tid. Oftast sker detta när Alex har halvklass eller har en fritidspedagog 

med i verksamheten. 

 

4.3 Bedömningen av skrivprocessen 

3. Kan du berätta hur du bedömer elevers skrivprocesser? Vad är det 
som bedöms? (Innehåll, form, språk, stil....)  
	

1. Kim bedömer sina elevers skrivprocess fortlöpande genom att läsa igenom elevernas 

texter samt diskutera med dem om de fått med det som krävs. Kim påtalar dock att hen 

inte alltid ”rättar” allt utan det beror på individen till exempel, hur långt eleven har 

kommit. Innehåll och form prioriterar Kim först och stavning är inget som prioriteras 

om det inte är högfrekventa ord som de bör kunna. Kim menar att de förhoppningsvis 

har lärt sig det här med meningsuppbyggnad och så vidare, men skulle man som lärare 

märka att de inte kan så får de träna mer på det.  

2. Charlie säger att ”bedömningar gör man omedvetet hela tiden” (Charlie, 2016-01-14). 

Språket och grammatiken är något som inte prioriteras först när det kommer till 

bedömningen. Charlie anser att innehållet och att eleverna har tillgången till sin egna 

text kommer först. I början ligger fokus på att se till att de skriver och många elever 

vill gärna läsa upp det de skrivit för de andra, och då spelar stavningen ingen roll. 

Charlie säger också att hen tycker att kunskapskraven från Skolverket är tydliga.   

3. Sam kollar av så att det finns det en röd tråd och att eleverna skriver förståeligt. 

Eleverna ges också möjlighet att utveckla innehållet i deras berättelser. Genom att 

använda beskrivande ord som målar en bild av hur någonting ser ut eller hur någonting 

luktar anser Sam också är viktiga delar för eleverna att få med sig. När det kommer till 

bedömningen av skrivprocessen påpekar Sam att hen inte vill vara och peta för mycket 

i elevernas texter. Sam anser att ibland ska skrivprocessen bara vara ett ”flyt” och hen 

vill inte gå in och ändra för mycket i stavning med mera. Skrivprocessen handlar mer 

om att få in en rutin anser Sam. Det viktigaste är att få dem att vilja skriva och sedan 

kan man gå in på stavning och annat mer i tredje klass. De bedömningarna som utförs 

utgår från läroplanens kunskapskrav. Sam berättar också att hen är noga med att 
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tydligt berätta för barnen vilka kunskapskrav de tränar och när. I denna klass använder 

de sig av en kunskapsvägg där eleverna kan se de olika kunskapskraven för varje 

ämne.  

4. Alex utgår till stor del från de olika delarna som tas upp i nationella provet i svenska, 

att det ska finnas en röd tråd och att eleverna har med alla delar. Stavningen är inget 

som är i fokus men Alex menar att det är viktigt att eleverna kan stava några 

högfrekventa ord. Eftersom det är ett av kraven på det nationella provet i svenska, att 

eleverna ska kunna stava till 10 stycken vanligt förekommande ord. Det som Alex 

bedömer är att eleverna har med den röda tråden och att en berättelse inte bara är; det 

var en gång och sen hände det och sen hände det. Utan att en berättelse har en 

handling där det uppstår ett problem och hur löses problemet. Att eleverna skriver med 

stor bokstav och punkt samt har mellanrum mellan orden och att det ska vara läsligt 

för någon annan.  

 

4. Hur upplever du din metod att bedöma skrivprocesser? 
 

1. Kim tycker att det fungerar bra med den metod hen använder. Kim vet inte hur hen 

hade gjort på ett annat sätt med tanke på att de är så unga så tycker hen att 

kommunikation i muntlig form fungerar bäst.  

2. Charlie säger att när hen arbetade i 4-6 hade lärarna tillsammans kommit fram till en 

tydlig matris som de använde sig av vid både kamratbedömningar och deras egna 

bedömningar. Charlie anser att bedömningen inte är särskilt svår då det är tydliga 

riktlinjer från Skolverket.  

3. Sam tycker det är svårt att individanpassa undervisningen så den når alla. Själva 

bedömningen på lågstadiet är inte den samma som på mellanstadiet utan här upplevs 

bedömningen lättare. Eleverna ska återigen ha med den röda tråden samt, stavning, 

meningsuppbyggnad m.m. Det blir mer avancerat längre upp i åldrarna.  

4. Alex tycker att kunskapen om vad elevernas ska kunna enligt kunskapskraven har mer 

eller mindre automatiseras. Hen har varit med i bytet av fyra läroplaner och har lång 

erfarenhet av att bedöma skrivprocesser. När det gäller elever i årskurs 1-3 är nivån 

inte så hög som den blir ju äldre eleverna blir.  
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5. Vilka verktyg har du till hjälp vid bedömning av skrivprocessen? 
(LPP - lokal pedagogisk planering) , matris, bedömningsdokument med 
mera.) 
	

1. Kim utgår från läroplanen och kunskapskraven för årskurs 3. Ibland används en LPP 

och ibland inte. Eftersom eleverna är så unga så använder sig Kim inte av några 

matriser eller andra bedömningsdokument. Feedback är viktigast och jag som lärare 

vet vad eleverna ska kunna, det är ju mitt uppdrag, säger Kim.  

2. Charlie anser sig själv vara en riktigt ”svenska nörd” och känner sig förtrogen med 

bedömning i svenska ämnet. Hen använder inga matriser i de yngre åldrarna.  

3. Sam säger att de just nu arbetar hen och några av kollegorna med språkcirkel Stärk 

språket, stärk lärandet av Pauline Gibbons, som handlar just nu om genrepedagogik 

som är uppdelad i olika faser. Där till exempel fas ett handlar om att visa eleverna hur 

en text ser ut. Fas två handlar om att skapa en gemensam text osv. Detta är något som 

underlättar för eleverna med svenska som andra språk i klassen eftersom det handlar 

mycket om ord och begrepp genom att bryta ner texten i mindre delar.  

4. Alex utgår från läroplanen och de kunskapskrav som gäller för årskurs 3 samt från de 

krav som de nationella proven kräver i ämnet svenska. Alex använder sig inte av LPP 

vid planering av undervisning men påpekar dock att detta inte betyder att Alex inte är 

väl förberedd innan undervisning. Alex har ett eget upplägg för sin planering av 

undervisning m.m.  

 

6. Vad ligger bakom ditt val av bedömningsmetod? (ex. eget val, 
kollegors gemensamma beslut, styrdokument... etc.) 
	

1. Kim berättar att det är styrdokumenten som ligger bakom valet av bedömningsmetod, 

vi måste ju rätta oss efter läroplanen och sedan har man fått en hel del erfarenhet 

genom åren, säger Kim. Hen säger också att kollegorna på lågstadiet planerar och 

diskuterar de olika kunskapskraven som ska bedömas tillsammans.  

2. Charlie utgår gärna utifrån kända bedömningsmetoder, som knyter an till forskningen. 

Hen har börjat använda det nya bedömningsstödet som Skolverket har släppt som 

inriktar sig på läs- och skrivutveckling. Charlie har inte hunnit börjat använda sig så 

mycket av materialet än men tycker att det verkar vara ett mycket bra stödmaterial.  
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3. Sam utgår också hen från styrdokumenten i läroplanen, i alla fall de delarna med 

inledning, mitt och slut samt stavning, utifrån de förmågor som finns med i 

kursplanen.  

4. Alex utgår också från kunskapskraven i läroplanen. Alex är noga med att berätta att 

hen är försiktig med ge eleverna negativ bedömning, utan vill hellre se till vart 

eleverna är just nu och hur de kan ta sig vidare utifrån sin förutsättningar. Alex vill 

inte att eleverna ska känna sig ”dåliga” utan genom att försöka prata med föräldrarna 

om den oro som hen har för eleven och tillsammans fundera ut ett sätt för eleven att 

utvecklas vidare. Alex säger att ”Jag vill lyfta dem inte trycka ner dem”. (Alex, 2016-

01-14) 

 

7. Hur ser du på sambedömning? Samverkar du med någon kollega, har 
ni kamratbedömningar vid bedömning av skrivprocessen?  
	

1. Kim anser att sambedömning är jättebra, för det kan vara svårt att veta vad och hur 

man ska bedöma själv, speciellt när man byter läroplan då kan det vara svårt att veta 

vad som krävs. Kim tycker att hens erfarenhet är till stor hjälp, hen vet vad eleverna 

ska kunna. Sambedömning är något som används flitigt vid de nationella proven, säger 

Kim. Då får man en objektiv bild av en text. Det är annars lätt att man blir subjektiv 

med sina egna elever. Kim tycker att det är intressant att se hur alla andra verksamma 

lärare tänker och tycker i rättingsprocessen. Hen använder sig också av 

kamratbedömning. Eleverna får läsa varandras texter och diskutera om de olika 

delarna finns med. Kamratbedömning är något som de börjar använda i årskurs 3.  

2. Charlie anser också att sambedömning är jättebra, just nu finns det inte så mycket 

sambedömningar på skolan nämner Charlie. Dock finns ett önskemål om att få en 

annan lärares uppfattning om elevernas prestationer vid fler tillfällen än exempelvis 

vid de nationella proven. Charlie ser det som en tillgång eftersom då får alla lärare 

sitta och diskutera och höra hur andra tänker. Detta för att göra sig själv uppmärksam 

på ett annat sätt, säger Charlie.  

3. Sam har sambedömning med klassläraren i parallellklassen. De samplanerar 

lektionerna och skulle någon av dem stöta på några funderingar så diskuterar de med 

varandra och hjälper inte det så tar de hjälp av andra lärare i arbetslaget. Vid nationella 

prov sambedömer de med hela kommunen. Då träffas alla lågstadielärare som har en 
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tredje klass för sig och hjälps åt att bedöma texterna. Sam använder också sig av 

kamratbedömning från årkurs tre med sina elever. Det finns en tydlig struktur vad 

eleverna ska titta på i varandras texter. Eleverna får ett dokument med de 

kunskapskrav som de ska checka av, det kan till exempel vara om kompisen har 

skrivit så läsaren förstår, har texten en röd tråd och så vidare.  

4. Alex säger att sambedömning till största delen sker vid nationella prov. Det inträffar 

inte så ofta att kollegorna sambedömer vid andra tillfällen än just vid de nationella 

proven. Alex nämner dock att mer sambedömning vore önskvärt. Det kan vara 

intressant att få en kollegas åsikt om elevernas prestationer tycker hen. 

Kamratbedömningar är något som hen inte använder särskilt ofta, nästan ingenting. 

Hen anser att det kan finnas en utmaning att använda kamratbedömning. Det kan vara 

känsligt med kamratbedömningar och med det menar hen att eleverna kan känna sig 

utpekade., speciellt de eleverna med svårigheter av något slag. Alex säger dock att hen 

kan använda kamratbedömningar i form av fiktiva texter där det inte framgår vem som 

skrivit den. Det kan vara texter från eleverna i parallellklassen eller någon klass på en 

annan skola i samma ålder. Detta för att Alex tycker att det är viktigt att eleverna får 

möjlighet att möta texter som är producerade av elever i samma åldersgrupp.  

 

8. Hur upplever du bedömning av skönlitterärt skrivande? 
	

1. Kim menar att det skönlitterära skrivandet och allt annat skrivande inte faller sig 

naturligt utan eleverna måste få möjlighet att träna på att skriva olika typer av texter. 

Kim anser att det inte finns några direkta svårigheter i bedömningen av skönlitterärt 

skrivande.  

2. Charlie tycker att skrivprocessen är tidskrävande i alla fall när det kommer till årskurs 

4-6. Då kan eleverna lämna in samma text 3-4 gånger, vilket är mycket intressant och 

stimulerande men mycket tidskrävande, säger Charlie.  

3. Sam upplever bedömning av skönlitterärt skrivande inte är särskilt svårt. Sam 

diskuterar med sina kollegor om det uppstår några funderingar. Sam säger också att 

hen är mycket nyfiken och intresserad av olika nya bedömningsmetoder som ”dyker” 

upp. Hen tycker om utmaningar.  

4. Alex upplever bedömningen av skönlitterärt skrivande som ”ganska givet”. Det är lätt 

att bedöma eleverna när de är så unga som de är.  
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9.  Vilka utmaningar finns det i bedömningsarbetet av skönlitterärt 
skrivande? 
	

1. Kim tycker att det kan vara svårt ibland att att veta vilken nivå man ska ligga på. Det 

skulle finnas lite mer material som visar att på den här nivån ska eleverna vara med 

mer elevexempel på hur en text kan se ut. Det är olika krav beroende på vart man 

jobbar och vilka elever man har, säger Kim.  

2. Charlie anser att utmaningen är att få alla tycka att det är roligt att skriva och att det 

sedan ska hålla i sig. 

3. Sam tycker att en av utmaningarna kan vara de elever som skriver mycket och långa 

texter. Sam anser att eleverna inte ska stanna vid treans kunskapskrav utan vill ge dem 

möjlighet att utvecklas vidare. Sam tycker också att det är viktigt att eleverna inte 

tröttnar och tappar suget för att skriva.  

4. Alex anser att de utmaningar som finns i bedömningsarbetet är tiden. Med en klass 

med 20 elever krävs det en del, säger Alex. Som lärare kan man känna sig stressad när 

flera av eleverna vill ha hjälp samtidigt och då kan det vara bra att passa på att skriva 

om det finns en resurs i klassen eller om det är halvklass.  

 

4.4. Analys av resultatdelen 

Här presenterar jag min analys av det resultat min studie erhållit kopplat till den frågeställning 

som ligger till grund för forskningen. Hur arbetar utvalda lärarna med skrivprocessen samt 

med bedömningen av skönlitterärt skrivande i årskurs 1-3?  

4.4.1 Skrivprocessen  

De fyra informanterna som deltagit i min studie har en relativt liknande utbildningsbakgrund. 

Tre av fyra informanter har behörighet att undervisa upp till högstadiet och informanternas 

yrkeserfarenhet varierar mellan 6 och 40 år vilket ger en god yrkeskompetens. Arbetsgången 

av skrivprocessen för informanterna skiljer sig inte mycket åt, eleverna får stöd från läraren 

genom hela processen. Uppstarten av skrivprocessen sker till största del gemensamt och 

eleverna får sedan börja att utforska skrivandet på egen hand. Informanterna påpekar vikten 

av att ge eleverna stöttning i skrivprocessen eftersom de är ovana vid skrivandet. Här är 

lärarna också överens om att det viktigaste är att få eleverna intresserade av att skriva. 
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Informanternas uppstart kan som sagt skilja sig lite åt. Kim och Sam använder sig av 

sekvensbilder för att eleverna lättare ska lära sig hur en berättelse är uppbyggd. 

Sekvensbilderna används som en mindmap som eleverna kan använda som stöd i sin 

skrivprocess. Detta fungerar som en form av verktyg i skrivandet. Charlie och Alex använder 

sig mer av bilder och ord/meningar för att starta upp skrivandet. Genom att skriva ett ord på 

tavlan eller visa en bild ska sedan eleverna skriva en text som beskriver ordet eller bilden. 

Informanterna använder sig av olika metoder i uppstarten av ett berättelseskrivande.  

4.4.2 Bedömningen av skrivprocessen 

När det kommer till bedömningen av skrivprocessen är alla informanter rörande överens om 

att det läggs lite fokus på stavning och grammatik. Ett av argumenten till detta är att lärarna 

inte vill hämma eleverna i sitt skrivande. Det framgår tydligt att störst vikt på bedömningen 

ligger på läroplanens kunskapskrav för årskurs tre. När det kommer till vilka delar 

informanterna fokuserar på i skrivprocessen är huvudfokus för samtliga informanter 

innehållet i berättelsen. Det vill säga om eleven har med ”den röda tråden”, det vill säga att 

eleverna har en inledning, handling och ett avslut och att texten är läslig för läsaren. Lärarna 

är också överens om att bedömningen av skrivprocessen inte anses vara särskild svår eftersom 

eleverna är så pass unga och inte kommit så långt i skrivprocessen. Informanterna känner 

också en förtrogenhet i deras erfarenhet och i grundskolans styrdokument.  

Informanterna använder sig av olika verktyg vid bedömningen av skrivprocessen. Två av 

lärarna  använder sig av kunskapskraven som ett verktyg, genom att se vilka kunskapskrav 

som krävs i slutet av årskurs tre. En av lärarna känner en så pass förtrogenhet till ämnet att 

hen inte använder några verktyg vid bedömningen utan litar på sin erfarenhet. Sams 

bedömningsverktyg utgår från en språkcirkel som hen deltar i. Samtliga är också här överens 

om att de alla utgår från styrdokumenten vid bedömningen. Det finns inte någon enskild 

bedömningsmetod på denna skola utan lärarna använder sig av de metoder de känner sig 

förtrogna i att använda. Alex tar upp att hen har ett visst förhållningssätt till 

bedömningsprocessen, hen vill inte använda sig av så lite negativ återkoppling/bedömning till 

eleverna som är möjligt, för att inte hämma dem. 

När det kommer till sambedömning så upplever samtliga informanter det som positivt. 

Lärarna är överens om att sambedömning ökar kunskapskompetensen hos dem själva. Just nu 

är det nästan enbart vid de nationella proven som lärarna använder sambedömning, det finns 

dock en rådande önskan om att lärarna vill ha fler sambedömningssituationer. När det 
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kommer till kamratbedömning är det endast två av de verksamma lärarna som arbetar med 

detta i undervisningen, från årskurs 3 och de ställer sig positiva till kamratbedömning. Alex 

använder sig inte av kamratbedömning i den nuvarande klassen hen undervisar då det finns en 

uppfattning av att det kan vara känsligt för enskilda elever i klassen. Dock kan 

kamratbedömning användas om det är fiktiva texter som saknar namn så att eleverna inte kan 

tyda vem som producerat texten.  
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5. Diskussion  
I detta kapitel vill jag ”sy ihop säcken” genom att lyfta de frågor som uppkommit i studien 

och ställa dem mot tidigare forskning samt mitt resultat. Jag kopplar ihop min diskussion med 

den teoretiska utgångspunkt som min studie vilar på. Min förhoppning är att studien kan ge ett 

underlag för framtida studier. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning som speglar de 

lärdomar som studien erhållit. Studien avslutas med ett förslag till vidare forskning. 

5.1 Skrivundervisningen och skrivprocessen 

Syftet med denna forskningsstudie var att dels undersöka hur skrivprocessen för utvalda lärare 

såg ut. Inledningsvis har samtliga lärare en liknade arbetsgång vid uppstarten av 

berättelseskrivandet. Informanterna är rörande överens om att det viktigaste är att eleverna 

uppfattar skrivandet som positivt, det ska vara kul att skriva. Strömquist (2007:15) påtalar 

som jag nämner i inledningen om vikten av att motivera sina elever till att skriva eftersom 

skrivandet ger eleven en möjlighet att utveckla förmågor på olika plan. 

Vid skrivprocessen hamnar fokus på att eleverna ska kunna tillämpa ett innehåll som är 

utmärkande för en berättelsestruktur snarare än rättstavning. Informanterna erhåller ingen 

djupgående precisering av de metoder som de använder sig av utan ger mig en överskådlig 

bild av hur arbetsgången kan se ut. Lärarnas sätt att starta upp ett berättelseskrivande liknar 

till stor del det som Fridolfsson tar upp i sin bok Grunderna i läs- och skrivinlärning 

upptäckarskrivandet (2008:147ff). Eleverna kan genom en bild eller ett ord starta upp ett 

berättelseskrivande, för att hjälpa fantasin på traven.  

En annan metod som nämns är sekvensskrivande, som innebär att man använder sig av 

sekvensbilder för att eleverna ska få en tydligare bild av hur en saga/berättelse är uppdelad. 

Det blir då en tydlig avgränsning av berättelsestrukturen, med början, mitt och slut. Dessa 

metoder tilltalar mig då jag anser att lärande sker genom socialt samspel. Jag har själv testat 

att använda denna metod under ute i verksamhet och jag tycker fungerade bra. Speciellt för de 

elever som har svårigheter med att använda sin motoriska förmåga eller de elever som hade 

svårt att komma igång. Det blev tydligare för eleven när berättelsens/sagans huvuddelar fanns 

uppskrivna eller ritade i sekvensbilder. Eleverna kunde även gå tillbaka om de var osäkra på 

vad som skulle hända i berättelsen. Denna metod vill jag använda mig av i min egen 

undervisning då jag anser den stöder elevernas skrivutveckling, och det stödjer min syn på hur 

lärande sker.  
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Uppfattningen jag får från samtliga informanter är att det centrala för elever i grundskolans 

tidigare år är att få eleverna att uppleva skrivning positivt, samt ge dem stöttning genom 

processen. Jag gör ett antagande att mina frågor inte i tillräcklig utsträckning gav 

informanterna en möjlighet att diskutera skrivutveckling och bedömning på ett djupare plan. 

Hade studiens intervjufrågor varit mer ingående på skrivutveckling och djupgående på 

bedömning hade mina informanter fått mer utrymme att delge mig mer av den information jag 

ursprungligen sökte. 

5.2 Bedömningen av skrivprocessen 

Enligt Jönsson ska bedömningen fungera som en hjälp för eleverna i deras inlärningsprocess 

och den också vara inplanerad i undervisningen. Lärarna ska också vara tydliga med vad och 

när de bedömer eleverna. (2013:14ff) 

Kim arbetar formativt och bedömer arbetet av skrivandet kontinuerligt. Med tanke på min 

formulering av frågan “Kan du beskriva hur dina elevers skrivprocesser ser ut (tex. 

skönlitterärt skrivande) från början då de får en skrivuppgift tills dess att texten är färdig för 

bedömning.” skulle informanten här kunna anta att frågan syftade till endast summativ 

bedömning. Här kunde min formulering varit annorlunda och frågan kunde istället vara 

uppdelad. Detta märks tydligt att frågan uppfattas på följande sätt då Charlie svarar att hen 

inte utför någon bedömning på elevernas texter. I följdfrågan antyder Charlie att hen har ett 

formativt förhållningsätt då hen uttrycker “ att bedömning gör man omedvetet hela tiden”. 

Begreppet bedömning ter sig mer komplext än informanternas tolkning då deras svar inte helt 

täcker upp bedömningens alla delar. Detta kan som jag nämnde ovan kopplas med mitt sätt att 

ställa frågor, men deras genomgående svar påvisar en omedvetenhet om de delar som 

bedömningen innefattar.  

Astrid Birgitte Eggen påpekar just detta i min inledning, att lärare behöver utveckla och stärka 

bedömningskompetensen ute i verksamheten (Lundahl, 2010:87). De ser bedömning som en 

enhet snarare än en helhet som består av två delar, något Jönsson lyfter i sin bok Lärande 

bedömning. Han talar om bedömning av lärande, samt bedömning för lärande (Jönsson, 

2013:14). Dock får jag uppfattningen om att informanterna har en önskan om att få möjlighet 

att utveckla sin bedömningskompetens. 

Något jag ytterligare finner intressant är att ingen av lärarna upplevde bedömningen av 

skrivprocessen särskilt komplicerad. Dock motsäger sig några av informanterna när de i 

nästkommande frågor tycker att bedömningen kan upplevas svår. Detta kan ha att göra med 
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att mina frågor är konstruerade på ett sätt där informanternas uppfattning skiljer sig från min, 

eller att informanterna inte har reflekterat kring det komplexa begreppet, bedömning. 

Utmaningar som lärarna lyfter är att bedömningsprocessen anses tidskrävande samt att det 

kan finnas svårigheter i att konstruera skrivuppgifter som är utmanade nog för de 

högpresterande eleverna. Kan detta ha att göra med att skrivprocessen för elever i årskurs 1-3 

anses vara så pass enkel eller att informanterna faktiskt har en gedigen erfarenhet av 

bedömning av skrivandet så de inte reflekterar kring bedömningens alla aspekter? En del av 

vårt uppdrag som lärare är att vara väl insatta i våra styrdokument, och det är högst relevant 

att veta vad som bedöms och på vilket sätt. En av informanterna är också tydlig med att påtala 

att hen inte vill ge allt för negativ feedback till eleverna. Med hänsyn till elevernas unga ålder 

är det viktigt att inte ge negativ kritik direkt till eleven, då menar negativ kritik som läraren 

uppfattar kan hämma eleven vidare. Detta får medhåll av Jönsson (2013:88) att ogenomtänkt 

återkoppling inte fyller någon annat än att hämma elevernas utveckling. Det skapar istället en 

förvirring hos eleverna och de mål som låg till grund för bedömningen/återkopplingen inte 

fyller sin funktion.  

Oftast sker återkopplingen muntligt, dock kan viss återkoppling ske skriftlig. Muntlig 

återkoppling används till största delen vid bedömning av yngre barn. Detta för att eleverna 

inte är såpass skrivkunniga att de kan utläsa en omfattande skriftlig återkoppling vilket då gör 

processen lättare genom muntlig återkoppling (Jönsson, 2013:100). 

Sambedömning är också ett begrepp som jag tar upp i min studie. Samtliga informanter 

uppfattade sambedömningen som något positivt dock fanns det en önskan om fler tillfällen för 

sambedömning. Informanterna är rörande överens om att detta är något som skulle öka 

kunskapskompetensen hos dem alla. Som det ser ut i dag använder sig skolan som 

informanterna jobbar på av sambedömning vid nationella prov och vid enstaka tillfällen när 

läraren känner sig osäker. Det skulle enligt mig finnas fler tillfällen då lärarna diskuterade 

bedömning samt fick kontinuerlig fortbildning av olika nya metoder som kompletterar 

undervisningen. Jag anser att om vi ser lärandet utifrån ett sociokulturellt perspektiv, där vi 

utbyter erfarenheter och kunskaper med varandra, stärker det vår utveckling och i 

förlängningen vår profession. Vårt uppdrag är att ge eleverna en likvärdig utbildning vilket 

jag anser att sambedömningen möjliggör. Om alla lärare på skolan har en samsyn på 

bedömning och vet vad som ska bedömas och vad de ska titta efter så anser jag att det 

genererar till att undervisningen blir mer likvärdig. I skolverkets publikation Sambedömning i 

skolan visar forskningen just detta, att sambedömningen bidrar till en likvärdig utbildning för 
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eleverna (2013:7ff). 

Kamratbedömning var ett begrepp som fanns med bland mina intervjufrågor. Lärarna hade 

här delade meningar om kamratbedömning. Två av fyra använde sig aktivt av 

kamratbedömning och hade satt upp tydliga mallar som eleverna skulle utgå från. De andra 

två informanterna kände sig inte så bekväma med kamratbedömning. Detta då det fanns en 

bild av kamratbedömningens funktion, att dess syfte inte skulle genomsyras på rätt sätt. Här 

tror jag att det handlar om bristande kunskap inom kamratbedömning. Det kan finnas en 

osäkerhet i att använda sig av metoden, men jag anser att om läraren är tydlig och instruerar 

eleverna i användandet av kamratbedömning så kan detta ha en positiv effekt på lärandet. 

Genom att själv ge konstruktiv kritik till en kompis gör det sedan lättare att själv ta emot 

kritik (Jönsson, 2013:109ff). 

5.3 Avslutande reflektioner 

Det sociokulturella perspektivet på lärande genomsyrar min studie, då jag anser att 

bedömning är ett begrepp som handlar om handledning, guidning och utveckling. Då samspel 

sker hela tiden mellan lärare och elev, elev till lärare och elev till elev. I alla interaktioner med 

människor överhuvudtaget. Det är därför omöjligt att undvika att lärande sker, vad som är 

intressant att se är hur detta realiseras samt effektiviseras i en undervisningssituation i 

praktiken.  

Genom den kvalitativa intervjumetoden har jag fått en insyn i hur en grupp lärare arbetar med 

arbetsgången samt bedömningen i grundskolans tidigare år. Intervju som metod sammanfaller 

väl med min syn på lärandet då det ger en inblick i informanternas erfarenheter och 

kunskaper, vilket var aspekter jag eftersträvade.   

De tankar jag hade med mig i uppstarten av denna studie har förändrats med tidens gång. 

Tankar som att bedömningen av skönlitterärt skrivande vore mer avancerat än vad som 

framkom av intervjuerna. Jag är då medveten om att min uppfattning av bedömning kommer 

att upplevas annorlunda för mig som nyexaminerad lärare till skillnad från en lärare med flera 

års erfarenhet. Jag har genom studien fått insikter om bedömningens/återkopplingens vikt. 

Detta är något jag kommer ta med mig i framtiden.  

5.4 Vidare forskning 

Bedömningen är som sagt ett komplext begrepp vilket denna studie visar. En vidare forskning 

skulle kunna vara att undersöka vilka effekter självbedömning samt kamratbedömning har för 
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elever i årskurs 1-3. Det skulle också vara intressant att forska vidare på hur 

bedömningsprocessen av skrivandet upplevs generellt av lärare i grundskolans tidigare år. En 

ökad kunskap om bedömningen kan skapa en likvärdig utbildning för våra elever. Dessa är 

enligt mig aktuella områden att forska vidare.
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Bilaga 1  

 

Hej xxx 

 

Mitt namn är Emelie Gustafsson och jag läser till grundskollärare f-3 på Karlstads universitet. 

Jag skriver just nu på mitt examensarbete som handlar om skrivprocessen samt bedömning av 

skönlitterärt skrivande i skolan. Min studie kommer att utgå från intervjuer av verksamma 

lärare och jag undrar om du är intresserad av att delta i min studie? Om du är intresserad av 

att delta vore det toppen om du kunde meddela detta så fort som möjligt. Jag bifogar de frågor 

som min studie grundar sig på, för att ge dig en möjlighet att förbereda dig. 

 

Eftersom jag är i slutskedet av min utbildning kommer jag att vara ute på min slutpraktik 

mellan vecka 4 till slutet av vecka 13. Så det skulle passa mig bäst att genomföra intervjun 

mellan vecka 2-3 eller vecka 14-15. Så om du vill delta meddela mig en tid som passar dig 

bäst. 

 

* Du kommer i min studie att vara anonym vilket innebär att ditt namn kommer att tilldelas ett fiktivt 

namn, samt att skolan du jobbar på inte kommer att nämnas. Du har också en möjlighet att avbryta 

intervjun när du vill. 

 

Ha det så bra! 

 

Med vänliga hälsningar Emelie Gustafsson. 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor till informanterna.  

 

Intervjufrågor  

 

Skolans och lärarens bakgrund 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

Varför valde du att utbilda dig till lärare? 

Skrivprocessen 

2. Kan du beskriva hur dina elevers skrivprocesser ser ut (tex. Skönlitterärt 

skrivande)från början då de får en skrivuppgift tills dess att texten är färdig för 

bedömning. 

Bedömning av skrivprocessen av ex, skönlitterärt skrivande. 

3. Kan du berätta hur du bedömer elevers skrivprocesser? Vad är det som bedöms? 

(Innehåll, form, språk, stil... etc.) 

4. Hur upplever du din metod att bedöma skrivprocesser? 

5. Vilka verktyg har du till hjälp vid bedömning av skrivprocessen? (LPP, matris, 

bedömningsdokument... etc.) 

6. Vad ligger bakom ditt val av bedömningsmetod? (ex. eget val, kollegors 

7. Hur upplever du bedömning av skönlitterärt skrivande? gemensamma beslut, 

styrdokument... etc.) 

8. Hur ser du på sambedömning? Samverkar du med någon kollega, har ni 

kamratbedömningar vid bedömning av skrivprocessen? 

9. Vilka utmaningar finns det i bedömningsarbetet av skönlitterärt skrivande? 

 

 


