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Sammanfattning: 

Att kunna skriva är en av våra viktigaste förmågor för att kunna leva och verka 
samhället. Dessutom har forskning visat att skrivförmågan är viktig då den bidrar till 
ett ökat lärande i alla skolans ämnen. I skolan finns det två olika typer av 
skrivundervisning, den traditionella skrivundervisningen och den processorienterade 
skrivundervisningen. Den traditionella skrivundervisningen är en undervisning som 
präglas av att ha fokus på själva slutprodukten medan den processorienterade 
skrivundervisningen har fokus på själva skrivprocessen. För att eleverna ska kunna 
arbeta med den processorienterade skrivundervisningen behöver eleverna få formativ 
återkoppling samt tid för bearbetning. Syftet med studien är att undersöka elevers 
utveckling av texter för att få syn på vad eleverna faktiskt utvecklar i sina texter när 
de bearbetar dem samt att undersöka i vilken mån den formativa bedömningen 
påverkar. Syftet har sedan preciserats i följande frågeställningar; Vilka aspekter i 
elevers texter utvecklas när eleverna får bearbeta sina texter med hjälp av formativ 
bedömning? Hur påverkar den formativa bedömningen elevernas revideringar? 
Metoden som vi använt oss av är textanalys där vi har analyserat elevers texter med 
hjälp av texttriangeln som analysredskap. Resultatet i denna studie kommer fram till 
att eleverna kan utveckla flera olika aspekter i sina texter när de får arbeta med 
bearbetning och får formativ bedömning som är specifik och är en blandning mellan 
styrkor och brister. De kan i sina sista utkast stava bättre, visar en större säkerhet 
kring användandet av skiljetecken, har en bättre meningsuppbyggnad, innehållet har 
utvecklats, strukturen är bättre och deras text är bättre anpassad efter syfte och 
mottagare.  

 

 

Nyckelord: Bearbetning, formativ bedömning, global nivå, lokal nivå, skrivprocess 
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Förord 
Vi som har genomfört denna studien heter Clara Skarhammar och Isabell Andersson. Vi läser 
grundlärarutbildningen med inriktning mot årskurs 4-6 på Högskolan i Halmstad. Vi har valt 
att rikta in oss på elevernas skrivutveckling och undersöka vad som kan utvecklas i elevernas 
texter med hjälp av bearbetning och formativ bedömning. Formativ bedömning är något som 
vi båda har intresserat oss för under vår studietid. 
 
Arbetet har växt fram genom att vi har studerat tidigare forskning inom området samt att vi 
uppmärksammat ett problem på våra VFU-skolor. Det som vi uppmärksammat är att många 
elever endast får skriva ett utkast av en text i skolan. Därför har vi valt att eleverna i detta 
arbete ska få skriva en text och bearbeta den i flera omgångar med hjälp av formativ 
bedömning och feedback som de får av sin lärare och kamrater.  
 
Vår arbetsfördelning har varit jämn under arbetets gång och vi vill framförallt tacka våra 
handledare och examinator som har gett konstruktiv feedback och stöttat oss genom hela 
arbetsprocessen. 
  

Clara Skarhammar & Isabell Andersson 1/6- 2018 
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Inledning 
Alla elever behöver en god skrivförmåga för att kunna leva och verka i vårt samhälle (Bjar & 
Liberg, 2010). I Skolinspektionens (2015) rapport om läs- och skrivundervisning i ämnet 
svenska lyfter fram att forskning har visat att en god skrivförmåga är viktig då den bidrar till 
ett ökat lärande i alla skolans ämnen. Dessutom är det ytterst viktigt att eleverna får en god 
skrivförmåga redan i de lägre åldrarna. Ju äldre eleverna blir desto större blir konsekvenserna 
för eleverna om de inte uppnår de skrivfärdigheter som krävs (Skolinspektionen, 2015). 
Dessvärre visar Skolverkets (2017a:6-7) rapport om resultaten på nationella proven för 
läsåret 2016-2017 att många elever har svårigheter med skrivning. I rapporten lyfter de fram 
resultaten för de olika delproven i ämnet svenska där eleverna gör ett delprov som är 
muntligt, ett som testar skrivförmågan och ett som testar läsförmågan. Resultatet visar att det 
är flest elever som inte nått upp till minst E-nivå i testet som prövar deras skriftliga förmåga. 
Av alla elever som gjorde provet är det 14 % av eleverna i årskurs 6 som inte når upp till 
minst E-nivå. Med andra ord är det den skriftliga förmågan som de flesta eleverna behöver 
utveckla. 
 
Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 ska eleverna 
utveckla sin förmåga att skriva texter samt bearbeta texter (Skolverket, 2017b).  Många lärare 
arbetar med skapandet av texter men kommer inte till nästa steg som är bearbetning och 
tidigare forskning har kommit fram till att ett av de största problemen med skrivprocessen är 
tiden. Bergman-Claeson (2003) lyfter fram att det finns två olika typer av skrivundervisning i 
skolan, den traditionella skrivundervisningen och den processorienterade 
skrivundervisningen. Den traditionella skrivundervisningen är en undervisning som präglas 
av att ha fokus på  slutprodukten medan den processorienterade skrivundervisningen har 
fokus på själva skrivprocessen. I den traditionella skrivundervisningen får eleverna oftast 
bara skriva ett utkast av sin text, sen lämnas den in till läraren som läser elevernas texter, 
kommenterar endast slutprodukten och betygsätter texten. I den processorienterade 
skrivundervisningen läser lärare och elever texterna tillsammans, lärare och elever ger 
feedback och eleverna får ofta skriva flera utkast av texten innan den är klar (Bergman-
Claeson, 2003). Detta är något som vi också har fått syn på under vår verksamhetsförlagda 
utbildning. Många elever har svårigheter med skrivandet och är i behov av mycket stöttning. 
Enligt Gibbons (2010:100) behöver eleverna mycket stöttning för att klara av att skriva en 
egen text och ju mer stöttning de får under skrivprocessen desto större utveckling kommer 
synas i elevernas texter och lärande.  
 
Vi började fundera på hur vi kunde stötta elever i sin skrivprocess för att utveckla deras 
texter. Det vi kom fram till var att vi ville använda oss av formativ bedömning där eleverna 
skulle få både feedback av lärare och kamratbedömning under sin skrivprocess. Dessutom 
kunde vi konstatera utifrån våra erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen samt 
tidigare forskning att eleverna i många fall inte får möjlighet att bearbeta och utveckla sina 
texter. Detta ledde oss till att undersöka elevers utveckling av texter för att få syn på vad 
eleverna faktiskt utvecklar i sina texter när de bearbetar dem samt att undersöka i vilken mån 
den formativa bedömningen påverkar. Eleverna i studien fick skriva en och samma text och 
fick stöttning i form av formativ bedömning. Utifrån den feedback eleverna fick skulle de 
sedan bearbeta och utveckla sina texter i två omgångar innan det blev en färdig text.  
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Problemområde 
Skrivförmågan är viktig för att kunna vara en god samhällsmedborgare där man kan vara 
delaktig i samhällslivet och dessutom lyfter Skolinspektionen (2015) fram att skrivförmågan 
är något som behövs för att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen. Dock visar resultat från 
de nationella proven att den skriftliga förmågan är det som elever har svårast med i 
svenskundervisningen då hela 14 % av eleverna som utförde testet i årskurs 6 inte nådde upp 
till minst E-nivå (Skolverket, 2017a). Dessutom ska eleverna få möjlighet utveckla sin 
förmåga att skriva texter samt bearbeta texter enligt läroplanen (Skolverket, 2017b). Det som 
är problematiskt är att en del skolor inte arbetar med den processorienterade 
skrivundervisningen. De arbetar med skapandet av texter men på grund av tidsbrist får 
eleverna inte alltid möjlighet att bearbeta sina texter vilket är en stor del av skrivprocessen 
(Bergman-Claeson, 2003; Norberg Brorsson, 2007). Om de får möjlighet att bearbeta sin text 
så är det ofta en väldigt kort skrivprocess eleverna arbetar med (Hansson, 2011) då många 
elever skriver i syfte att enbart lämna in uppgiften och få den betygsatt eller bedömd 
(Westman, 2009).  
 
En god skrivförmåga är alltså viktigt då det bidrar till ett ökat lärande i alla ämnen 
(Skolinspektionen, 2015) och studier visar på att formativ bedömning är ett effektivt sätt att 
utveckla elevernas lärande om det sker under arbetets gång (Jönsson, 2012; Norberg 
Brorsson, 2007). Dock är ett vanligt förekommande problem att elever inte får tid att bearbeta 
sina texter utifrån den feedback de fått (Jönsson, 2012). Om de får feedback är det oftast 
feedback på lokal nivå vilket oftast inte bidrar till någon utveckling av texterna (Kronholm-
Cederberg, 2009). Många av studierna i tidigare forskning är dessutom gjorda i gymnasiet. 
Därav anser vi att det är högst relevant att undersöka elever i årskurs fyra och deras 
utveckling av texter för att få syn på vad eleverna faktiskt utvecklar i sina texter när de 
bearbetar dem samt att undersöka i vilken mån den formativa bedömningen påverkar.  
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka vad elever utvecklar när de bearbetar sina texter samt att 
undersöka i vilken mån den formativa bedömningen påverkar.  
 
Följande frågeställningar avses att besvaras i denna studie:  
 

• Vilka aspekter i elevers texter utvecklas när eleverna får bearbeta sina texter med 
hjälp av formativ bedömning?  

 
• Hur påverkar den formativa bedömningen elevernas revideringar? 
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Bakgrund 
I nedanstående avsnitt kommer studiens teoretiska utgångspunkter presenteras. Inledningsvis 
kommer begreppsdefinitioner, där förklaras studiens centrala begrepp. Därefter beskrivs det 
sociokulturella perspektivet och texttriangeln som är de teorier som ligger till grund för vår 
analys. Avsnittet avslutas med tidigare forskning inom området.  
 
Begreppsdefinitioner 
För att underlätta förståelsen för studien beskrivs centrala begrepp som används. De centrala 
begreppen som används är: Skrivprocessen, bearbetning, formativ bedömning samt 
instruerande text. 
 

Skrivprocessen 
Skrivandet är en process där det ingår flera stadier som alla är lika viktiga för den slutliga 
produkten (Strömquist, 2007). Strömquist delar in skrivprocessen i tre stadier, förstadiet, 
skrivstadiet och efterstadiet. Förstadiet handlar om att analysera och reflektera kring vad som 
ska skrivas, för vem och vilket syfte texten har. Skrivstadiet är egentligen den minsta delen 
av skrivprocessen där vi skriver och formulerar texten. Efter detta har vi ofta ett första utkast 
som nu ska bearbetas vilket görs i efterstadiet (Strömquist, 2007). 
 

Bearbetning 
Att bearbeta en text handlar om att reflektera kring sin text och göra förändringar 
(Strömquist, 2007). Det kan vara exempelvis strykningar, att lägga till text, kasta om ord och 
meningar. Det kan också vara att kontrollera ord, meningar, stavning, stycken och textens 
struktur och funktion (Strömquist, 2007).  
 

Formativ bedömning 
Formativ bedömning är bedömning som har i huvudsyfte att stödja och främja elevernas 
lärande (Jönsson, 2017). Strävan med formativ bedömning är att eleverna ska lära sig att ta 
ansvar för sitt eget lärande. I formativ bedömning ska elevernas styrkor och utvecklingsbehov 
identifieras för att stödja elevernas utveckling och strävan mot målen i läroplanen. Formativ 
bedömning kan användas som ett redskap för att förbättra sina uppgifter och prestationer. I 
formativ bedömning finns det fem nyckelstrategier vilket handlar om att 
det finns tydliga förväntningar på eleverna (mål för undervisningen), lärandesituationer som 
väcker intresse, att eleverna får konstruktiv återkoppling, att använda eleverna som 
läranderesurser för varandra samt att arbeta med att eleverna får ta ökat ansvar för sitt egna 
lärande (Jönsson, 2017).   
 

Instruerande text 
Den instruerande genren handlar om att instruera någon i hur något ska göras (Liberg, 2006). 
Instruktioner ska vara tydliga och de flesta instruktioner har ett mål, vilket ofta synliggörs i 
rubriken, sen finns material och avslutas med metod där tillvägagångssättet beskrivs i 
kronologisk ordning. Ofta används rubriker, underrubriker, skriver den i punktform och 
numrering för att tydliggöra instruktionen. Ett annat språkligt drag i en instruerande text är att 
använda sig av bindeord som och, först, sen, efter, etc. (Johansson & Sandell Ring, 2012). 
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Sociokulturellt perspektiv 
Studien tar avstamp i det sociokulturella perspektivet som grundades av Lev Semenovic 
Vygotskij (1896-1934) som var en rysk pedagog och psykolog. Skrivande anses ofta vara en 
kognitiv aktivitet men trots det kan Hoel (2001) konstatera att skrivandet kan ses som en 
social aktivitet där interaktion och samspel mellan människor sker i mötet med läsaren. Även 
bearbetningen kan ses som en social interaktion då bearbetning av texter kan ske med hjälp 
av någon annan. Det sociokulturella perspektivet vilar på en teori om att lärande sker genom 
kommunikation och interaktion mellan människor. Ur ett sociokulturellt perspektiv slutar vi 
aldrig att lära oss, vi är aldrig fullärda.  
 
Inom det sociokulturella perspektivet är den proximala utvecklingszonen ett av de centrala 
begreppen. Proximala utvecklingszonen kan även kallas för den närmaste utvecklingszonen 
som på engelskan heter Zone of proximal development, även kallat ZPD. Proximala 
utvecklingszonen handlar om att i samspel med andra människor förvärva en kunskap som 
man tidigare inte haft. Teorin beskriver de olika stadierna man genomgår i sin utveckling 
innan en viss kunskap nås. I den närmaste utvecklingszonen är det i interaktion med någon 
annan som redan har kunskapen som lärande kan ske (Jönsson, 2011). Vygotskij beskriver att 
det finns två olika utvecklingsnivåer som kallas för den aktuella utvecklingsnivån och den 
möjliga utvecklingsnivån. Den aktuella utvecklingsnivån representerar det som barnet redan 
kan och den möjliga utvecklingsnivån representerar den nivå som barnet kan uppnå. Mellan 
dessa två nivåerna finns den proximala utvecklingszonen. I denna zon kan eleven inte själv 
men med hjälp av stöttning av en annan person kan eleven. Hoel (2001) skriver att det stödet 
kan exempelvis ske genom handledning, undervisning och instruktioner av en annan vuxen 
eller en kamrat. Hoel (2001) beskriver att feedback kan ses som ett socialt stöd då lärare eller 
kamrat stöttar och vägleder vilket kan kopplas till Vygotskijs teori om att lärande sker i ett 
socialt samspel mellan människor. Efter hand när eleven har fått stöttning och befunnit sig i 
den proximala utvecklingszonen klarar eleven sedan av det på egen hand och har då höjt sin 
aktuella utvecklingsnivå (Hoel, 2001). För att eleverna ska ligga i den proximala 
utvecklingszonen måste lärare konstuera genomtänkta uppgifter. En uppgift får varken vara 
för svår eller för lätt om barnen ska befinna sig i den proximala utvecklingszonen (Hoel, 
2001).  
 
Hoel (2001) lyfter också fram imitation och internalisering som är två andra centrala begrepp 
i det sociokulturella perspektivet. När ett barn utför aktiviteter i sociala sammanhang lär de 
sig att imiterar andra vilket vi även gör när vi skriver. Enligt Vygotskijs teori kan barn lära 
sig genom att imitera andra. Vi läser andras texter, lånar ord och uttryck som vi sedan gör om 
till vårt eget skriftspråk vilket gör att vi då har internaliserat dem. Imitation är ett sätt i 
inlärningsprocessen som vi använder innan vi ha internaliserat något, innan vi kan det själv. 
Alltså kan den feedback elever får av kamrater eller lärare ses som en imitation då eleven 
försöker att följa och ändra texten efter det som läraren eller kamraten har sagt. När eleven 
sen har bearbetat sin text och arbetat med feedback många gånger och tillslut klarar 
aktiviteten själv är kunskapen internaliserad hos eleven (Hoel, 2001).  
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Texttriangeln 
Det som är viktigt att tänka på när en text skrivs är att 
få med textens olika delar och det krävs en del tankar 
och förarbete innan skrivandet startar. Texttriangeln 
speglar skrivprocessens olika delar som eleven 
behöver för att kunna skriva en text med korrekt 
uppbyggnad och är indelad i sex olika delar. I de övre 
nivåerna i triangeln sammanfattas de övergripande 
områdena såsom; vem är mottagaren, vilken texttyp 
och struktur samt vilket innehåll som ska bearbetas i 
den textgenrern (Dysthe, Hertzberg, & Hoel, 2011, s. 
40-41). Medan i den nedre delen så gör skribenten 
olika språkliga val som går in på en mer detaljerad 
nivå såsom; meningsbyggnad, ordval, rättstavning 
samt i vilken utsträckning skiljetecken, stor bokstav 
och punkt används korrekt (Dysthe, Hertzberg, & Hoel, 2011, s. 40-41). 
 
Texttriangelns olika delar delas också upp i två olika nivåer, lokal och global nivå. Den 
lokala textnivån är de tre nedre delarna av texttraingeln som handlar om de språkliga delarna 
som stavning, skiljetecken och meningsuppbyggnader. Den andra nivån är global nivå vilket 
innefattar de tre översta delarna i texttriangeln. För att eleverna ska ligga på den globala 
nivån måste de använda ett mer krävande och kognitivt tänkande när de skriver en text. Hoel 
(2001) menar att de elever som har det svårt i skolan ofta har problem med den globala nivån. 
Den globala nivån kan vara problematiskt när eleverna ska arbeta med en ny genre som de 
inte känner till. Därför är det lättare för eleverna att arbeta på den lokala nivån som går in på 
språk och formatering då den alltid finns med oavsett vilken genre.  
 
Hoel (2001) nämner den globala nivån som ett abstrakt fenomen som är komplext att förstå 
medan den lokala nivån beskrivs som ett specifikt och konkret fenomen. Båda nivåerna 
innefattar det kognitiva tänkandet fast på olika plan. En duktig skribent kan växla mellan den 
globala och lokala nivån samtidigt som de skriver, detta är för att de har utvecklat en strategi. 
Andra elever kan bara behärska en textnivå i taget och försöker med tiden jobba sig vidare till 
nästa nivå. Om en elev kan behärska den lokala textnivån redan innan de påbörjar 
skrivprocessen så kommer det underlätta för eleven. Detta gör så att eleven istället kan lägga 
mer fokus och energi på den komplexa globala nivån som oftast är den tyngsta biten i 
skrivprocessen.  
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Tidigare forskning 
Bergman-Claeson (2000, s. 10) har skrivit en artikel där hon lyfter fram vikten av att se på 
skrivandet som en process och vikten av att ge feedback under själva skrivprocessen så 
eleverna får tid att ta till sig sin feedback och bearbeta sin text. Det som lyfts fram som 
problematiskt med detta arbetssättet är att det kan bli en orimlig arbetsbörda för lärarna. Att 
läsa en hel klass arbete och ge respons är tidskrävande och ska eleverna dessutom bearbeta 
texterna igen efter responsen krävs ytterligare tid. Att bara rätta de ytliga felen som stavfel 
och punkt är lättare för läraren men främjar inte elevernas lärande och skrivutveckling. I 
genomsnitt ägnar en gymnasielärare 10-40 minuter åt varje text. Detta är endast ett utkast av 
texten och multipliceras det med antal elever i klassen blir det väldigt många timmar som går 
till att skriva feedback till eleverna (Bergman-Claeson 2000, s. 12).  
 
För att minska lärarnas arbetsbörda finns det studier som lyfter fram kamratbedömning som 
ett effektivt sätt att använda sig av. Jönsson (2012) som är en professor i pedagogik och 
didaktik har forskat kring den formativa bedömningen. Han har skrivit en artikel om själv- 
och kamratbedömning i tidskriften Grundskoleläraren. Det han vill förmedla med artikeln är 
att ge en förklaring på vad själv-och kamratbedömning är samt varför dessa två ska 
inkluderas som pedagogiska redskap i undervisningen. Enligt Jönsson (2012) handlar kamrat- 
och självbedömning om att bedöma sina egna eller kamraters prestationer. En av 
svårigheterna Jönsson (2012) lyfter fram med formativ bedömning är att det är svårt för 
läraren att ge alla elever återkoppling på allt som görs. Därför kan kamratbedömning vara ett 
effektivt sätt att använda i klassrummet då eleverna får feedback av varandra och läraren får 
en mindre arbetsbörda. Genom att använda kamratbedömning får eleverna läsa och diskutera 
andras arbeten som i sin tur kan utveckla den egna skrivförmåga genom att få se hur andra 
löser uppgiften (Jönsson, 2012). Det som är viktigt att tänka på är att kamrat- och 
självbedömningar tar tid, man kanske inte alltid kan se positiva effekter efter första försöket 
utan det måste vara ett långsiktigt arbete där kamrat- och självbedömning sker kontinuerligt. 
Ett annat problem Jönsson (2012) skriver om i sin artikel är att eleverna inte får tid att 
bearbeta sin text utifrån den feedback de fått och att detta är ett vanligt förekommande 
problem i skolan. Detta är problematiskt då forskning har visat att feedbacken inte har någon 
effekt om eleverna får feedbacken efter att de har skrivit klart sitt arbete. Även eleverna 
själva känner att feedbacken blir meningslös och inte fyller någon funktion om de inte får 
chansen att bearbeta sin text efteråt. 
 
Kronholm-Cederberg (2009) lyfter i sin studie också fram problemet med att många elever 
endast får feedback när de skrivit klart en text och inte under själva skrivprocessen. Syftet 
med hennes studie är att gestalta de mönster som finns i responskulturen i gymnasiet. De 
medverkande i studien är åtta elever från ett svenskspråkigt gymnasium i Finland och empirin 
är elevernas texter, responsen från lärare och intervjuer. Resultatet visar att eleverna endast 
får feedback på den slutliga produkten och att lärarens feedback framhäver det som är 
negativt och de brister som elevtexterna visar istället för att lyfta fram det som var bra. 
Hennes analys visar också att den respons som ges ofta ligger på den lokala textnivån vilket 
betyder att feedbacken ofta har fokus på meningsbyggnad, stavning och skiljetecken istället 
för innehållet, strukturen, mottagare och syfte. Kronholm-Cederberg (2009) skriver också att 
de som utger sig för att vara goda skribenter är de som har mer fokus på den globala nivån, de 
som fokuserar på innehållet och mottagare. De är alltså så goda skribenter att de inte behöver 
lägga energi på stavning och skiljetecken. Vilket betyder att de svaga skribenterna är de som 
arbetar mer på den lokala nivån och lägger sin energi på att arbeta med 
meningsuppbyggnader, stavning och skiljetecken. Ofta når dessa eleverna inte upp till den 
globala nivån.  
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Även i tidigare forskning av Andersen Bueie (2016) framkommer det att den respons som ges 
i skolan är ofta på lokal nivå. Andersen Bueies undersöker vilken återkoppling som studenter 
tycker är användbar. Empirin är insamlad på en skola i Norge och det ingick 159 elever i 
studien. Studien visar att elevernas uppfattningar kring feedback varierar, en del tycker att det 
är positivt att få feedback medan andra elever undviker att läsa den. Det som framkommer är 
att den feedback som ges på en global nivå (innehåll, struktur, mottagare, syfte) är mer 
användbar än den som är på lokal nivå (meningsbyggnad, stavning och skiljetecken). 
Resultatet visar också att eleverna tycker att det är viktigt att få positiv feedback och att den 
feedbacken som ges är specifik och förklarar vad eleven ska göra för att bearbeta den. 
Studien visar också att de revideringar som görs av eleverna ofta är det som läraren skrivit 
och att det inte finns mycket revideringar som eleverna själva kommit på.  
 
I Norberg Brorssons (2007) studie kommer hon också fram till att det är viktigt med postitiv 
feedback och att den feedback som ges är specifik. Syftet med hennes studie var att 
undersöka skrivandet i skolan och dess villkor. Studien är gjord i två klasser i årskurs 7 och 8 
tillsammans med två lärare. Materialet är insamlat genom observationer, intervjuer, enkät och 
genom insamlad data i form av elevernas texter. Resultatet visar att feedback är ett effektivt 
sätt att utveckla elevernas lärande och kan utveckla elevernas skrivförmåga om det sker under 
arbetets gång. Samtidigt konstaterar Norberg Brorsson (2007) att eleverna är väldigt ovana 
vid kamratrespons. Resultatet av hennes studie visar också att feedback och bearbetning av 
texter görs på olika sätt av olika lärare. En av lärarna hade fokus på innehållet och ställde 
framför allt frågor kring innehållet till eleverna. Den andra läraren var inte konkret och tydlig 
med sin feedback. Eleverna till denna läraren förstod inte vad de skulle förbättra och 
utveckla. Dessutom fick eleverna feedbacken vid slutprodukten och läraren krävde heller inte 
att eleverna skulle bearbeta texten. Norberg Brorssons (2007) kommer fram till är att 
feedback behöver ges under skrivprocessen och att feedbacken behöver vara positiv men 
också sann samt att den måste vara väldigt specifik så att eleverna förstår och vet vad de 
behöver förbättra. Ett problem som framkommer är att lärarna vill att eleverna ska få mycket 
tid till skrivande samt tid för bearbetning men att tiden är ett stort problem som de hela tiden 
måste ta hänsyn till. Därför sätter läraren upp en deadline när uppgiften ska vara klar för att 
bli rättad och bedömd. Detta leder till att skrivundervisningen i svenska ofta består av korta 
lektioner där eleverna är stressade och vill snabbt bara bli klar med sin uppgift och lämna in.  
 
Andra forskare som också har undersökt och skrivit en artikel om ett antal viktiga faktorer 
som är avgörande om feedback främjar lärandet eller inte är Kvithyld och Aasen (2011). 
Enligt Kvithyld och Aasen handlar det bland annat om när feedbacken ges, i vilken form den 
ges och ifall det är en bra balans mellan positiv feedback och utvecklingsmöjligheter. 
Kvithyld och Aasen (2011) skriver att en erfaren skribent har förmågan att bearbeta och 
revidera sin text utifrån olika aspekter om syfte, mottagare, innehåll, genre, språk, struktur, 
skiljetecken och stavning. Medan en oerfaren skribent är en som inte har kompetens nog att 
göra revideringar. Studien visar vikten av att använda sig av feedback då de revideringar 
eleverna gör på egen hand är ofta väldigt små och inte bidrar till någon större förbättring 
jämfört med de revideringar som görs efter feedback. Det är också viktigt att lärare väljer ut 
vilken feedback som ska ges, att de har kunskaper om vad som är viktigast för att en elev kan 
inte alltid ta emot feedback på allt samt att feedbacken måste vara en blandning mellan ris 
och ros. De lyfter även fram att kamratbedömning kan vara effektiv men att det är något som 
eleverna måste träna ofta på. Genom att eleverna själva får träna på att ge och ta respons samt 
att bearbeta texter utvecklar eleverna sin förmåga för sin egen inlärningsprocess och 
skrivutveckling (Kvithyld & Aasen, 2011). Andra faktorer som påverkar om feedbacken 
främjar lärandet eller inte är var kommentarerna och feedbacken ges. Resultatet visar också 
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att kommentarer som är gjorda i marginalen är mer effektiva än att ge en slutlig allmän 
kommentar längst ner på pappret. Det är enklare för eleverna att förstå om kommentarerna är 
direkt i marginalen. Det är också viktigt att läraren inte korrigerar felen i texten utan bara 
markerar felen i marginalen eller att skriva en kommentar att se över stavningen. Detta för att 
eleverna själva ska få lära sig att göra revideringar (Kvithyld & Aasen, 2011).  
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Metod 
I följande avsnitt presenteras vårt val av metod, urval samt genomförande. Detta vävs sedan 
samman i en metoddiskussion där vi diskuterar varför vi valt att göra som vi gjort samt hur vi 
hade kunnat göra annorlunda. 
 
Komparativ textanalys 
Metoden för detta arbete är en textanalys där vi har gjort en komparativ textanalys. En 
komparativ analys handlar om att jämföra två eller flera texter för att se vilka likheter och 
skillnader det finns (Hellspong, 2001, s. 78). För att få ut så mycket som möjligt av analysen 
är det bäst att det finns något samband mellan texterna vilket underlättar analysarbetet 
(Hellspong, 2001, s. 79). En utgångspunkt i analysen är att jämföra likheter och skillnader i 
texterna för att sedan se vilka nivåer som kan utvecklas och bli bättre i en text. Det som 
analyseras i texterna är sammanhanget, språket, stilen, innehållet och den sociala funktionen. 
Det som bland annat undersöks är hur de olika texterna skiljer sig i ordval och 
meningsuppbyggnader vilket gör att fler riktar in sig på det formella språket. Analysen 
fokuserar även vilket typ av innehåll som framgår i texten, detta kan variera beroende på vad 
eleverna ska skriva om.  
 
Urval 
Vi har i denna studien gjort ett bekvämlighetsurval när det gäller val av skola och vilka 
klasser som skulle medverka i studien då vi valde att analysera en skola som vi har varit på 
tidigare. Detta kan klassas som ett bekvämlighetsurval då vi gjorde ett urval att ta de personer 
som fanns närmast till hands. Bryman (2018, s. 243) förklarar bekvämlighetsurvalet som ett 
urval där forskaren väljer ut deltagarna utifrån studien och tillgänglighet.  Skolan är en 
mångkulturell skola och har elever som kommer från olika socioekonomiska bakgrunder. 
Från skolan är det två klasser i årskurs fyra och en svensklärare som medverkade i studien. I 
klasserna går det sammanlagt 44 elever varav två elever inte fick lov att medverka i 
undersökningen.  
 
Efter att ha läst igenom alla 42 elevers texter valde vi ut fem stycken för att göra en mer 
noggrannare analys. De fem utvalda texterna var ett strategiskt urval. Ett strategiskt urval är 
ett icke slumpmässigt urval som används för att få variation i resultatet. Detta urvalet valde vi 
för att visa på olika resultat i elevernas texter och deras bearbetningar. Vi vill belysa elevers 
olika nivåer i skrivförmåga samt olika nivåer av bearbetning.  
 
Genomförande och insamling av data 
Läraren presenterade arbetsområdet för eleverna som var att arbeta med instruerande texter. 
Därefter gick hon igenom målen för arbetsområdet så eleverna visste vad som förväntades av 
dem. Läraren gick sedan igenom hur en instruerande text är uppbyggd och vilka specifika 
särdrag genren har. Eleverna fick sedan göra ett antal uppgifter som hörde till arbetsområdet 
instruktioner. Exempelvis fick eleverna läsa recept, försöka sätta ihop strukturen på ett recept, 
de fick följa skriftliga instruktioner för att vika ett flygplan och de fick följa muntliga 
instruktioner. När eleverna hade lite förkunskaper kring vad en instruktion är och hur den är 
uppbyggd fick de själva skriva en instruktion. Eleverna fick i uppgift att skriva en instruktion 
till en lek eller ett spel som de var väl bekanta med i Google Classroom. När eleverna var 
klara med sitt första utkast fick eleverna feedback i dokumentet av sin lärare. Att använda en 
digital arena som Google Classroom för att skriva texterna underlättade i hela studien. 
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Framförallt var det väldigt enkelt för eleverna att efter sin feedback kunna gå in i dokumentet 
och göra ändringar istället för att behöva sudda, stryka och skriva om på ett vanligt papper. 
Google Classroom underlättade för läraren när hen hade allting samlat på en och samma 
plats. Vi samlade alltså in lärarens feedback och elevernas texter i Google Classroom och i 
pappersformat. 
 
Efter första inlämningen fick eleverna göra en självbedömning av sitt första utkast av texten. 
När de gjorde självbedömning utgick de ifrån en matris och satte ut ett rött kryss var de själva 
ansåg att de befann sig i förhållande till målen. Den första feedbacken fick eleverna av sin 
lärare och därefter fick de ett par lektioner på sig att bearbeta sin text utifrån den feedback 
som gavs. När alla elever hade bearbetat sin text fick de göra en kamratbedömning på 
varandras texter utifrån en mall. Mallen var utformad som en checklista som sedan avslutades 
med öppna frågor om vad som var bra med texten samt vad som kunde utvecklas.   
 
Efter kamratbedömning fick de återigen bearbeta sina texter utifrån den feedback de nu fått 
av en kamrat. När eleverna kände sig 100 % nöjda med sin text skulle de sedan lämna in den i 
Google Classroom igen. Slutligen fick eleverna göra en till självbedömning enligt matrisen. 
Denna gången fick de bedöma sin färdiga text. Med hjälp av att denna gången sätta ut ett 
kryss på samma matris fast med en grön penna kunde eleverna tydligt se sin egna progression 
de gjort under endast ett par veckors arbete. Vår insamlade empiri är alltså elevernas utkast 
av deras texter, tre utkast från varje elev samt deras kamratbedömningar och lärarens 
feedback.  
 
Genomförande av textanalys 
Det första vi gjorde i analysen var att tolka texttriangeln som är vårt analysverktyg. Vår 
tolkning av texttriangeln är att översta nivån i texttriangeln handlar om hur texten hänger 
ihop. Att texten har en röd tråd att den fyller sitt syfte och funktion och att den är anpassad 
efter mottagare. Den näst högsta nivån handlar om innehållet i texten och vilken texttyp det 
är, alltså vilken genre texten följer. Nästa nivå handlar om strukturen och dispositionen vilket 
är hur innehållet i texten är strukturerat samt hur eleven förhåller sig till styckesindelning. I 
nästa nivå är det meningsuppbyggnader som arbetas med, denna nivån handlar om hur deras 
meningsuppbyggnader ser ut samt vilken variation de har i sina meningsuppbyggnader. Näst 
sista nivån handlar om ordval alltså handlar det om variationen om språket och orden samt 
elevernas ordförråd samt om de använder sig av talspråk eller skriftspråk. Den sista nivån i 
texttriangeln handlar om rättstavning och skiljetecken. Det handlar alltså om hur väl eleverna 
kan stava samt vilka skiljetecken eleverna kan hantera.  
 
Efter att vi hade klargjort vår egna tolkning av analysverktyget kunde vi påbörja analysen. 
Det första steget var att läsa igenom allt insamlat material för att försöka få en förståelse och 
en helhetsbild. Materialet lästes igenom vid flertal tillfällen för att inte missa något. När vi 
hade läst igenom alla texter och fått en överblick med hjälp av texttriangeln i bakhuvudet 
kunde vi välja ut fem elevers vars texter vi skulle göra en mer noggrann analys på.  
 
Vi tog en elevs texter åt gången, det vill säga att vi läste en elevs text 1, feedback från lärare, 
text 2, kamratbedömning samt text 3. Genom att göra på detta sättet var det lättare för oss att 
att analysera vad eleverna hade förbättrat och utvecklat i sina texter. Vi började med elevens 
text 1 och analysera den utifrån texttriangelns olika delar som var syfte och mottagare, 
innehåll och texttyp, struktur och disposition, meningsbyggnad, ordval samt stavning och 
skiljetecken. Vi analyserade om eleven har förstått syftet och vem som är mottagaren, om 
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eleven vet vilket innehåll som ska vara med samt vilken genre det är, hur strukturen ser ut, 
hur ser elevens meningsuppbyggnader ut, hur varierat språk använder personen samt om 
eleven kan stava och hantera skiljetecken. Efter att ha analyserat detta i text 1 läste vi igenom 
den feedbacken eleven hade fått och sen analyserade vi elevens andra text. När vi analyserade 
text 2 och 3 använde vi oss av samma sätt som ovan, att vi analyserade varje del i 
texttriangeln för sig samt hur eleven använt sig av feedbacken. När vi tillslut hade analyserat 
alla fem elevers texter kunde vi analysera allas resultat tillsammans för att dra en slutsats om 
vad eleverna kan utveckla i sina texter om de får formativ bedömning och tid för bearbetning.  
 
Etiska principer 
Vi har följt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer och deras fyra huvudkrav. De 
fyra huvudkraven är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att alla medverkande ska få information om 
forskningen, exempelvis; vad det är som ska göras och vad syftet är och vad det ska användas 
till. Detta har vi gjort genom att syftet framförts till alla berörda parter. Därefter har det 
skickats hem en blankett med mer detaljerad information till vårdnadshavaren samt ett 
informationsbrev på deras lärplattform men utöver det har vi även informerat eleverna 
muntligt om vad vi mer exakt skulle göra. Samtyckeskravet handlar om att de medverkande 
ska ge sitt godkännande på att vara med i forskningen. Då eleverna som medverkade i studien 
var under 15 år bör vi enligt Vetenskapsrådet (2002) ha samtycke från elevernas 
vårdnadshavare, därför skickade vi ut en blankett till alla vårdnadshavare där de fick ge sitt 
samtycke genom att skriva under. Dessutom är det viktigt att även om vi fått godkännande av 
vårdnadshavarna får samtycke av även eleverna, då det trots allt var eleverna som skulle 
medverka i studien. Detta gjorde vi genom att fråga eleverna muntligt om de ville medverka 
samt informerade om att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet 
uppfylldes genom att all insamlad data är avidentifierad, med andra ord är alla elever som 
medverkar i studien anonyma. Nyttjandekravet uppfylldes genom att vi förvarade materialet 
så att inte obehöriga kan ta del av det samt att vi endast använder det för forskningsändamål. 
 
Metoddiskussion 
Att reflektera över validitet och reliabilitet är viktigt för att kunna påvisa att resultatet i 
studien är trovärdig. Validitet handlar om att man verkligen undersöker det som ska 
undersökas (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). Det handlar om att den empirin som är 
insamlad är relevant för studien och kan besvara frågeställningarna. Vi anser att all empiri vi 
har samlat in har varit högst relevant för studien. Reliabiliteten handlar om hur något mäts 
och hur undersökningen är gjord. Det handlar om att det ska vara pålitligt och att om någon 
annan utför en liknande studie ska de kunna komma fram till liknande resultat (Bjereld, 
Demker & Hinnfors, 2009). I denna studie har vi valt att samla in vår empiri från en skola i 
Sveriges södra del. Detta var ett bekvämlighetsurval då vi kände läraren sen innan och visste 
att de var villiga att medverka i ett forskningsprojekt. Att vi valde ut vilken skola och lärare 
som skulle medverka i vår studie kan ha påverkat vårt resultat. Eleverna som medverkade i 
studien gick i årskurs 4 och hade inte särskilt mycket förkunskaper i att arbeta med skrivandet 
som en process och formativ bedömning. Detta kan ha påverkat vårt resultat då om vi hade 
gjort ett slumpmässigt urval och analyserat elever som var mer vana vid att arbeta med 
bearbetning och feedback hade säkerligen kunnat prestera på en annan nivå och därmed hade 
resultatet varit annorlunda. Dock hade vi i detta arbete ont om tid för att samla in vår empiri 
och därför ansåg vi att vi inte hade något annat val.  
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Antal elever som medverkade i studien var 42 vilket vi ansåg vara tillräckligt för att få in 
empiri som vi kunde analysera och dra slutsatser ifrån. Att välja fler elever hade förmodligen 
inte påverkat resultatet särskilt mycket däremot om vi hade valt elever från olika årskurser 
eller elever från olika skolor tror vi att vi hade kunnat få ett annat resultat. Utifrån de 42 
eleverna som medverkade så valdes fem elever ut för en mer noggrann analys då vi ansåg att 
det inte var möjligt att analysera alla 42 elevers texter på djupet. Valet av de fem eleverna gav 
en överskådlig blick över hur eleverna bearbetade sina texter, vilka aspekter i elevernas texter 
som utvecklades och hur den formativa bedömningen påverkade. Vi kunde ha valt att 
analysera några till för att få ett mer rättssäkert resultat dock insåg vi efter att ha gjort de fem 
analyserna att analyserna blev väldigt lika varandra och skulle vi då valt att göra fler analyser 
hade det förmodligen känts som upprepning.  
 
Att eleverna fick skriva i Google Classroom ansåg vi vara en stor tillgång då datorn är ett bra 
hjälpmedel vid bearbetning av texter till skillnad från att skriva för hand. Dock insåg vi att 
genom att eleverna skrev i samma dokument så hade vi inte längre tillgång till elevernas 
första utkast efter att de hade bearbetat sin text. Dock hade eleverna fått skriva ut sin text och 
lämna till läraren efter varje utkast vilket gjorde att vi hade alla utkasten. Nackdelen med 
detta är att papper lätt försvinner och i slutändan saknade vi en elevs första utkast vilket 
gjorde att vi inte kunde analysera den eleven. Hade eleverna istället skrivit i tre olika 
dokument i Google Classroom hade vi kunnat säkra att all empiri fanns tillgängligt. Genom 
att eleverna fick bearbeta sin text i flera steg och att vi hade tillgång till alla utkasten kunde vi 
även analysera i vilken mån den formativa bedömningen påverkade elevernas bearbetning 
samt undersöka skillnaden mellan kamratbedömning och feedback från läraren. Hade vi 
endast valt att studera elevernas första och sista utkast hade vi kunnat analysera elevernas 
utveckling i texterna och vilka aspekter som utvecklats men vi hade inte kunnat uttala oss om 
den formativa bedömningen.  
 
Valet av att använda texttriangeln som analysverktyg var för att vi ansåg att det var ett tydligt 
redskap att använda sig av för att analysera texter. Texttriangeln är tydligt uppdelad i olika 
nivåer och anger specifikt vad man ska titta på i texterna vilket vi ansåg vara bra när vi gjorde 
analysen. Det som vi reflekterat kring i efterhand är om texttriangeln kan användas för att 
uttala om det skett något utveckling eller inte. Efter funderingar fram och tillbaka kom vi 
fram till att texttriangeln kan användas för att synliggöra en utveckling i elevernas texter men 
inte i elevernas skrivförmåga. Då texttriangeln är så tydligt indelad vad man ska analysera 
och fokusera på i texterna blev det enkelt för oss att se en utveckling för varje nivå. Den 
nedersta nivån handlar exempelvis om stavning och skiljetecken. Då analyserade vi denna 
nivån i elevens första, andra och tredje utkast och med hjälp av den komparativa analysen där 
man studerar likheter och skillnader kunde vi uttala oss om det skett någon utveckling mellan 
utkasten. Vi kunde alltså med hjälp av texttriangeln se vilka aspekter som utvecklades i 
elevernas texter.  
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Resultat 
I följande avsnitt analyseras de fem elevernas texter där varje utkast har analyserats var för 
sig. Elevernas utkast och den feedback de fått under skrivprocessen finner ni längst ner i 
arbetet (se bilagor) då elevernas texter tog för mycket plats att lägga in nedanför. Avsnittet 
avslutas med en övergripande sammanfattning gällande de fem elevernas texter.  
 
Jacob  
Analys av text 1 
Utifrån texttriangeln översta del som handlar om syftet och mottagaren kan vi konstatera att 
Jacob inte når upp till denna nivå i hans första text. Texten är skriven på ett väldigt enkelt sätt 
vilket gör att en annan mottagare som aldrig har spelat fia med knuff innan hade inte förstått 
då det saknas viktiga delar av spelet. När det gäller innehållet finns där en del att utveckla. 
Jacob saknar vissa spelregler som gör att innehållet hade kunnat bli bättre. Gällande 
strukturen kan vi se att eleven inte heller förstått vad en instruerande text ska innehålla. 
Eleven saknar vissa delar som behövs för att en instruktion ska bli tydlig. Bland annat saknas 
det en rubrik, underrubriker, skriva i punktform och kronologisk ordning. Med andra ord så 
har inte eleven förstått vilken texttyp som ska skrivas och hur strukturen till denna texttyp är. 
Däremot skrivs texten med bra meningsuppbyggnader men hade kunnat ha ett mer varierat 
ordförråd. Den nedersta delen på texttriangeln handlar om stavning och skiljetecken. Jacob 
visar goda kunskaper om användandet av skiljetecken men skulle behöva se över sin 
stavning.  
 
Analys av text 2 
Jacob har fått positiv feedback att läraren förstår vilket spel han försöker förklara samt ger en 
beskrivning på vad spelet går ut på. Dock fanns där en del att utveckla, bland annat saknades 
rubriker och underrubriker samt att instruktionen skulle skrivas i punktform. Jacob skulle 
också tänka på att variera sitt ordval då han använde ordet “sen” upprepade gånger. Det vi 
kan se i det andra utkastet efter att Jacob fått feedback av lärare är att Jacob har ändrat sin text 
efter den feedbacken han fick. En rubrik har lagts till vilket gör att vi nu vet vilket spel som 
Jacob skriver om. Han har också lagt till en underrubrik med det material som behövs för att 
kunna utföra spelet. Texten är nu skriven i kronologisk ordning vilket gör det lättare för 
mottagaren. Jacob visar sig i text 2 vara säkrare på stavning då det inte finns några stavfel i 
texten längre. Dock hade han behövt kolla över användandet av kommatecken då det används 
på ett felaktigt sätt i materiallistan. Jacob har även skrivit ett litet s efter punkt samt liten 
bokstav i rubriken.  
 

Analys av text 3 
Jacob fick kamratfeedback av en kamrat som tyckte att det var en bra instruktion då texten 
var skriven i nummerordning men att han slarvade på vissa ställen med stor bokstav. Efter 
kamratresponsen har Jacob inte utvecklat sin text särskilt mycket mellan utkast 2 och utkast 
3. Kamrat feedbacken gav väldigt små förbättringsområden vilket gjorde att ändringarna i 
texten inte blev särskilt stora. Jacob ändrade det som kamraten skrivit men utöver det gjordes 
inga fler revideringar.  Jacob har fått till en god struktur på sin instruktion men han hade 
kunnat lägga till fler punkter eller göra mer detaljerade beskrivningar om hur spelet går 
tillväga. Han visar i utkast 3 en god säkerhet kring användandet av punkt och stor bokstav. 
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Däremot visar han att han inte hanterar andra skiljetecken som exempelvis kommatecken på 
ett korrekt sätt.  
 
Sammanfattningsvis kan vi se att med hjälp av texttriangeln har det synliggjorts att Jacob kan 
med hjälp av formativ bedömning och bearbetning utveckla några aspekter i texttriangeln. 
Han har utvecklat texten så att den nu är skriven efter mottagare och syfte, har en bättre 
struktur och har bättre koll på hur stor bokstav ska användas. Det som vi också kunde 
synliggöra i analysen av Jacobs texter är att lärarens feedback gav större möjligheter till 
förbättringar och att kamratbedömningen i detta fallet inte bidrog till någon större utveckling 
av texten. 
 
Stina 
Analys av text 1  
Stina har anpassat sin text efter mottagare då vi kan avläsa att hon skrivit sin text i syfte att 
instruera en annan person däremot skulle vi säga att Stina inte har förstått syftet. Syftet med 
texten ska vara att en annan person ska kunna läsa texten och sedan kunna leka leken efter 
instruktionen. Detta har Stina inte nått upp till då hon saknar en del beskrivningar som gör att 
en annan person förstår texten. Stina har förmodligen förstått genren att det är en instruerande 
text då hon skriver i punktform och i kronologisk ordning. Däremot har hon inte riktigt fått 
rätt på strukturen då hon saknar rubriker och materiallista som är viktiga delar i en 
instruerande text. Innehållet i Stinas text skulle kunna utvecklas och ge mer detaljerade 
beskrivningar av leken. Då Stinas instruktion inte innehåller särskilt mycket text påverkar det 
meningsuppbyggnaden som blir väldigt kort och enkel. Stina hade här behövt utveckla och 
skriva längre meningar. Stina börjar varje ny mening med samma ord vilket indikerar att hon 
inte behärskar ett varierat ordval. I texttriangelns sista nivå som handlar om skiljetecken, stor 
bokstav och punkt så kan vi konstatera att Stina inte behärskar detta på rätt sätt. Hon saknar 
punkt på vissa ställen samt att hon har upprepade stavfel på ordet “efter” då hon stavar det 
med ett “Ä”.  
 

Analys av text 2 
Stina har fått feedback av lärare att det är bra att hon skrivit sin instruktion i rätt ordningsföljd 
och i punktform. Det som Stina behöver utveckla enligt feedbacken är att lägga till rubrik och 
underrubriker för att strukturen ska bli lättare att följa. Stina behöver också läsa igenom sin 
text och kontrollera stavning, stor bokstav och punkt. Utifrån den feedbacken kan vi se att 
Stina har gjort vissa försök att utveckla sin text utifrån lärarens respons. Stina har lagt till en 
rubrik men har i övrigt inte gjort några andra förändringar. Stina har inte korrigerat sina 
meningar, meningsuppbyggnader och ordval vilket gör att det blir svårt att uttala sig om 
förbättringar. Hon visar fortfarande en osäkerhet när det gäller att sätta ut punkt då hon 
fortfarande inte har gjort några ändringar där trots lärarens feedback. Hon verkar heller inte 
veta hur “efter” stavas vilket gör att hon inte ändrar det stavfelet.  
 

Analys av text 3 
Stina fick kamratfeedback av en kompis som tyckte att det var en bra instruktion som var lätt 
att följa. Det som behövde förbättras var att kompisen skrev att “efter” stavas inte med “Ä” 
utan med “E”. Stina har gjort revideringar till utkast 3 efter det kamraten skrev, men andra 
ord har hon nu stavat rätt. Utöver stavningen har Stina gjort fler ändringar som inte stod med 
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i feedbacken, dock har dessa revideringar inte lett till en förbättrad text. Stina har även lagt 
till en materiallista på vad som behövs för att utföra leken vilket hon varken haft i utkast 1 
eller 2. Detta gör att texten får en bättre struktur och är bättre anpassad efter syftet.  
 
Sammanfattningsvis med hjälp av texttriangeln som analysverktyg har vi synliggjort att Stina 
kan med hjälp av formativ bedömning och bearbetning utveckla lite på alla delar av 
texttriangeln. Det vi kan se är att eleven i sitt utkast 1 inte uppnår alla nivåer på texttriangeln 
vilket hon heller inte gör i utkast 3 men vi kan fortfarande se en förbättring av texten utifrån 
den feedback hon fått. Hon har utvecklat texten så att den nu är skriven efter mottagare och 
syfte, har en bättre struktur och Stina har bättre koll på hur punkt ska användas.  
 
Nathalie 
Analys av text 1 
Texttriangelns översta del som handlar om syfte och mottagare når inte Nathalie upp till i sin 
första text. Texten är inte anpassad efter att det är en annan person som inte kan leken som 
ska läsa den. Hon har heller inte uppnått syftet då leken inte beskrivs tillräckligt för att någon 
annan ska förstå den. Då texten är väldigt kort finns där inte mycket innehåll i texten och det 
saknas en hel del regler och beskrivningar på hur leken går till. Av den text hon har finns där 
en början på en god struktur, hon har använt sig av rubrik och skriver i kronologisk ordning 
vilket är två viktiga delar av en instruerande text. Däremot saknar texten en del delar för att 
texten ska kunna användas som en instruerande text och för att någon annan ska kunna förstå 
den. Detta innebär att Nathalie inte riktigt vet vilken texttyp som texten ska skrivas. Det är 
svårt att uttala sig om meningsuppbyggnaderna då det inte finns så mycket text men ordvalet 
hade kunnat varieras då två meningar börjar med “sen” vilket har en tendens att upprepas om 
Nathalie hade skrivit fler punkter. I den sista delen i texttriangeln handlar det om skiljetecken, 
stor bokstav och punkt vilket vi också anser att Nathalie inte uppfyller helt. Hon saknar stor 
bokstav på ett fåtal ställen samt att hon visar svårigheter på att sätta ut punkt.  
 

Analys av text 2 
Nathalie har fått positiv feedback på att det finns en rubrik och att hon skriver i punktform 
vilket leder till att strukturen blir lättare att följa. Det som Nathalie behöver förbättra enligt 
feedbacken är att lägga till underrubriker såsom vad leken går ut på. Dessutom behövs det 
fler punkter som beskriver leken mer. Nathalie visar på att hon fortfarande inte riktigt kan 
skriva en text utifrån mottagare och syfte. Hennes instruktion är lättare att följa i utkast 2 än 
vad det var i utkast 1. Detta är för att strukturen har blivit bättre då Nathalie har lagt till vad 
som behövs för material för att utföra leken samt lagt till en punkt som förtydligar vad leken 
går ut på. Nathalie satt inte ut punkt efter paranteserna i text 1 vilket gjorde att vi ansåg att 
hon inte kunde hantera skiljetecken på ett korrekt sätt. I text 2 är paranteserna borttagna vilket 
gör att vi inte kan uttala oss om ifall hon utvecklat sina kunskaper inom användandet av 
skiljetecken. Däremot fortsätter hon att missa stor bokstav och punkt.  
 

Analys av text 3 
Den kamratbedömning som Nathalie fick var att det var bra att hon skrev i punktform. Det 
som Nathalie behövde utveckla var att hon skulle försöka förklara mer samt att hon saknade  
punkt efter vissa meningar. Nathalie har i sin sista text gjort några mindre förändringar 
utifrån kamratens respons. Hon har försökt att utveckla sina meningar genom att försöka 
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förklara mer kring spelreglerna men hade säkerligen kunnat beskriva lite till. Nathalies text 
har gjort stora förbättringar när det gäller strukturen. Från utkast 1 till utkast 3 har hon lagt till 
materiallista, underrubriker samt att hon förklarar stegvis hur leken går tillväga. Hon  har som 
sagt visat att hon har koll på strukturen. Genom de revideringar Nathalie har gjort är texten 
nu mer anpassad efter syfte och mottagare. Nathalie visar också i utkast 3 en större säkerhet 
kring användandet av punkt.  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Nathalie befinner sig på alla de olika nivåerna i sin 
skrivprocess. Hon har framförallt utvecklat strukturen då hon nu har rubrik och underrubriker 
samt att instruktionen går att följa. Detta har även lett till att texten är bättre anpassad efter 
syfte och mottagare. Nathalie har även försökt att utveckla sina meningar så att någon annan 
förstår och kan leka leken. Även i denna analys kunde vi synliggöra att lärarens feedback gav 
större förbättringar än kamratbedömningen.  
 
Rasmus 
Analys av text 1  
Utifrån texttriangeln översta del kan vi konstatera att Rasmus inte når upp till denna nivå i sin 
första text då texten inte är anpassad efter varken syfte eller mottagare. Texten är skriven med 
väldigt korta meningar och punkter vilket gör att en annan person inte skulle kunna läsa 
denna instruktion och förstå leken utan några förkunskaper om leken. Med andra ord har 
Rasmus inte förstått syftet med uppgiften. Innehåll och texttyp har eleven inte heller riktigt 
förstått. Det vi kan se är att eleven har förstått att texten ska skrivas i punktform och i 
kronologisk ordning. Däremot saknar eleven en del delar i texten för att texten ska kunna 
användas som en instruerande text. På grund av att Rasmus inte har särskilt mycket text är det 
svårt att analysera struktur och disposition. Då Rasmus har missat huvudrubrik och 
underrubrik med vad som behövs till leken kan vi konstatera att Rasmus inte har uppnått den 
struktur som en instruerande text ska ha.  
 
Rasmus meningsuppbyggnader och ordval hade kunnat utvecklas. På grund av att han 
använder sig av väldigt korta meningar gör han det svårt för läsaren att förstå leken. Rasmus 
hade behövt utveckla sina meningar och skriva lite mer detaljerat hur leken går till. Den 
nedersta delen i texttriangeln som handlar om stavning och användning av skiljetecken är 
heller inte helt uppfylld. Eleven visar att han inte är helt säker på användningen av 
skiljetecken då han missar att sätta ut punkt efter vissa meningar.  
 

Analys av text 2  
Rasmus har fått lärarfeedback på att det är bra att han har skrivit texten i punktform och i 
kronologisk ordning. Det han behövde utveckla var att använda sig av rubriker, lägga till en 
materiallista och att försöka utveckla meningarna lite till så att en läsare kan förstå leken. 
Dessutom fick han feedback på att han skulle se över användningen av punkt efter varje 
mening. Det vi kan se i det andra utkastet efter att eleven fått feedback av lärare är att eleven 
har ändrat sin text efter den feedbacken han fick. Han har lagt till rubriker och gjort en lista 
över materialet som behövs och han har försökt att utveckla sina meningar. Utifrån de 
justeringar Rasmus gjort kan vi se att han har utvecklat vissa delar av texttriangeln. Han har 
fortfarande inte uppnått helt syfte och mottagare då det fortfarande saknas viktiga delar av 
leken i instruktionen för att den ska bli komplett. Däremot kan vi se en utveckling av 
innehållet och strukturen då han skriver mer välutvecklade meningar och med hjälp av 
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rubrikerna och materiallistan får han en betydligt bättre struktur på texten. Allt detta gör att 
det nu är lättare för mottagaren att följa instruktionen. Dock visar Ramus fortfarande en 
osäkerhet kring användandet av punkt då han fortfarande saknar punkt på något ställe. 
Rasmus har även missat att använda sig av stor bokstav på ett ställe samt har ett stavfel, det är 
inget som förstör texten i det stora hela men han ännu inte har behärskat dessa kunskaper.  
 

Analys av text 3  
Rasmus fick kamratfeedback av en kamrat som tyckte att det var en bra ordning på 
instruktionen och att den var enkel att läsa. Det han behövde utveckla var att skriva vad leken 
går ut på samt att han saknade punkt på två ställen. Överlag har Rasmus inte gjort särskilt stor 
utveckling mellan text 2 och 3. Vi kan avläsa att han har tagit till sig av feedbacken han fått 
av kamraten då han har lagt till punkt på de två ställena som saknades samt att han har lagt 
till en mening om vad leken går ut på precis som kamraten ville att han skulle göra. Rasmus 
har en god struktur på texten då den börjar med en rubrik, vad leken går ut på sen kommer 
delarna av leken i kronologisk ordning och som avslutas med hur man vinner leken. Rasmus 
meningsuppbyggnader och ordval hade kunnat utvecklas och varieras mer. Rasmus använder 
sig fortfarande av väldigt korta meningar och många meningar börjar med “när”. Han visar i 
text 3 en god användning av punkt men saknar fortfarande stor bokstav på ett ställe.  
 
Sammanfattningsvis har texttriangeln synliggjort att Rasmus kan med hjälp av formativ 
bedömning och bearbetning utveckla stora delar i texttriangeln. I första texten uppfyller han 
inte alla nivåer i texttriangeln vilket han inte heller gör i sista texten men vi kan ändå 
konstatera att han har gjort en förbättring. Han har utvecklat texten så att den nu är skriven 
efter mottagare och syfte, har en bättre struktur, skriver mer välutvecklade meningar och 
använder sig av punkt på ett korrekt sätt. Det som vi också kunde synliggöra i analysen av 
Rasmus texter är att lärarens feedback gav större möjligheter till revideringar och att 
kamratbedömningen i detta fallet inte bidrog till någon större utveckling av texten.  
 
Lina 

Analys av text 1  
Lina visar i sin text att hon kan anpassa sig efter mottagare då vi kan avläsa att hon skrivit sin 
text i syfte att instruera någon annan. Däremot anser vi att hon inte riktigt förstått syftet med 
texten då hon skriver väldigt korta meningar som saknar information för att en annan person 
ska kunna följa instruktionen och leka Dunkgömme. Lina har förmodligen förstått genren att 
det är en instruerande text då hon skriver i punktform, i kronologisk ordning, använder sig av 
huvudrubrik och avslutar texten med hur någon vinner leken. Däremot hade hon kunnat 
utveckla strukturen då hon hade kunnat lägga till underrubriker och materiallista som är 
viktiga delar av en instruerande text och som gör det lättare för mottagaren.  
 
Linas instruktion innehåller inte särskilt mycket text vilket gör att meningsuppbyggnaden blir 
väldigt kort och enkel. Någon enstaka mening har en bättre meningsuppbyggnad där hon 
använder sig av bindeord och den meningen är mer utvecklad men hon hade behövt göra 
detta på alla punkter. Med andra ord hade Lina behövt utveckla och skriva längre meningar 
med hjälp av bindeord för att texten ska bli mer detaljerad och lättare att förstå. Vi anser att 
Lina använder sig av ett ganska varierat ordval då hon inte använder sig av samma ord hela 
tiden och startar meningarna med olika ord. Eleven visar att hon har goda kunskaper om stor 
bokstav och punkt och kan stava korrekt.  
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Analys av text 2 
Lina har fått feedback av läraren att det är bra att hon skrivit sin instruktion i ordningsföljd, 
har en rubrik och att hon har en bra avslutning. Det som Lina behöver utveckla enligt 
feedbacken är att lägga till en introduktion med syftet för leken, utveckla sina meningar samt 
lägga till materiallista. Utifrån den feedbacken kan vi se att Lina har försökt utveckla sin text 
utifrån lärarens respons. Lina visar på att hon fortfarande kan skriva en text utifrån  
mottagare. Vi anser att hon i text 2 har utvecklat sin text så att vi nu kan se att hon har förstått 
att syftet är att en annan person ska kunna följa hennes instruktion och kunna leka leken 
utifrån hennes text. Detta kan vi se genom att hon har en tydligare struktur och disposition 
samt att hon skriver längre och mer utvecklade meningar vilket underlättar för läsaren. 
Läsaren kan nu läsa texten och förstå hur den ska gå tillväga för att leka leken.  
 
Lina visar att hon utvecklat sina meningsuppbyggnader genom att hon i text 2 använder sig 
av bindeord för att utveckla meningarna. Genom att hon nu har beskrivit mer detaljerat hur 
man ska gå tillväga blir texten mycket bättre. Lina hade kunnat försöka använda sig av ett lite 
mer varierat ordval då en hel del meningar börjar på “om” och när”. Lina visade i förra texten 
att hon inte hade några bekymmer med nivån skiljetecken och stavning. Däremot visar hon 
nu när hon lagt till parenteser att hon inte kan använda sig av punkt på ett korrekt sätt.  
 

Analys av text 3 
Kamratbedömningen Lina fick var att instruktionen var lätt att förstå och följa och att det inte 
fanns något som behövdes utvecklas. Trots att kamraten skrev att inget behövde utvecklas har 
Lina gjort några mindre revideringar på egen hand. Lina har skrivit en text som fungerar väl 
som en instruerande text. Texten är anpassad efter mottagare och syfte och den innehåller ett 
relevant innehåll med tydliga beskrivningar på hur leken går till. Lina har även en väl 
fungerande struktur som börjar med en rubrik där vi direkt får information om vilken lek det 
är samt att det efterföljs av en kortare introduktion med syftet på leken. Därefter har hon valt 
ut de viktigaste delarna i leken och skrivit tydligt i kronologisk ordning vad som ska göras. 
Slutligen avslutar hon med hur man vinner leken vilket gör att texten har en bra röd tråd och 
struktur. Linas meningsuppbyggnader är bra, det enda som skulle kunnas utvecklas lite till är 
att variera ordvalen. Slutligen visar Lina en säkerhet kring stavning men behöver arbeta 
vidare med användningen av skiljetecken. 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Lina har gjort en stor utveckling av sin text och hon 
befinner sig på alla de olika nivåerna i hennes skrivprocess. Hon har framförallt utvecklat 
strukturen och innehållet i texten och med hjälp av det har även texten blivit anpassad efter 
syfte och mottagare. Lina använder sig också av ett mer varierat språk och mer utvecklade 
meningar i hennes sista text. Även i denna analys kunde vi synliggöra att lärarens feedback 
gav större förbättringar än kamratbedömningen.  
 
Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de aspekter som utvecklas i elevernas texter är alla 
nivåer som ingår i texttriangeln. Några nivåer utvecklas mer och några utvecklas lite mindre 
och det varierar även från person till person. Generellt kan vi se att alla elever har gjort en 
utveckling av sina texter mellan det första och sista utkastet. Några elever utvecklar texten på 
både global och lokal nivå medan vissa andra elever håller sig mer på den lokala nivån men 
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försöker göra revideringar på global nivå. Analysen visar att den svåraste nivån att arbeta 
med och utveckla i texterna var nivån som handlar om syfte och mottagare. För att texten ska 
anpassas efter syfte och mottagare måste samtliga nivåer nedanför uppfyllas. Genom att 
eleverna får feedback och får bearbeta sina texter utvecklar de följande aspekter; de använder 
sig av ett mer varierat språk, stavar bättre, bättre hantering av skiljetecken, bättre 
meningsuppbyggnad, ett bättre innehåll och bättre struktur. När eleverna har bearbetat alla 
dessa nivåerna blir texten även bättre anpassad efter syfte och mottagare. En del av eleverna 
kommer inte riktigt upp på denna nivå i deras sista utkast men alla eleverna är på god väg. 
Slutligen visar också analysen av feedbacken att den formativa bedömningen påverkar 
elevernas revideringar. Eleverna gör revideringar på det som den formativa bedömningen 
pekar ut och gör få revideringar på egen hand. Får eleverna feedback på de lokala nivåerna är 
det framförallt de lokala nivåerna som utvecklas. Analysen visar också att kamratbedömning 
inte bidrar till revideringar som gör att texterna förbättras markant. Det som visar sig vara ett 
vinnande koncept i detta fallet är att läraren ger konkret och specifik feedback.  
 
Resultatdiskussion 
Vårt resultat visar att aspekterna som utvecklas i texterna med hjälp av bearbetning och 
feedback är stavning, skiljetecken, meningsuppbyggnader, innehåll och struktur. Allt detta 
leder till att elevernas sista text blev mer anpassade efter syfte och mottagare. Dock är det 
svårt att uttala sig om eleverna faktiskt har utvecklat sin skrivförmåga under denna 
skrivprocess eller om utvecklingen endast har skett på texterna för att eleverna har fått 
specifik respons. Hoel (2001) beskriver hur imitation och internalisering fungerar, det handlar 
om hur barn i sociala sammanhang lär sig att imitera vad andra gör och på så sätt sker så 
småningom ett lärande. Detta är något som vi har sett i vårt resultat, att eleverna väljer att 
imitera vad sina klasskamrater skriver. Ett exempel är Rasmus text, om man tittar på hans 
text samt vad han har fått för kamratrespons så har han gjort exakt de ändringar som både 
läraren och kamraten säger, han har även valt att avsluta sin text exakt likadant som sin 
kompis. Rasmus har med hjälp av feedbacken gjort en bättre text dock är frågan om han har 
imiterat och gjort ändringarna utan att förstå varför eller om han faktiskt har internaliserat 
kunskapen. Detta är något som vi inte kan synliggöra i vår studie utan det hade krävts att 
Rasmus hade fått göra en ny text för att se om han tar med sig sina nya kunskaper. Detta är 
något som Andersen Bueies (2016) studie också visar, att de revideringar som eleverna gör är 
oftast det som läraren har pekat ut och att det är väldigt sällan som eleverna gör revideringar 
på egen hand.  
 
Resultatet av denna studien visar på att om eleverna får tid för bearbetning och formativ 
bedömning kan alla aspekter i texttriangeln utvecklas. Dock är det inte alla elever som 
utvecklar alla de olika aspekterna och resultatet visar även att de olika aspekterna kan 
utvecklas mer eller mindre. Det vi kunnat se efter analysen är att eleverna framför allt arbetar 
på de lokala nivåerna i skrivprocessen vilket resulterar i att de aspekter som vi kan se 
tydligast utveckling kring är just de lokala nivåerna som handlar om stavning, skiljetecken 
och meningsuppbyggnad. En av anledningarna till detta kan vara på grund av att den 
feedback som oftast ges är feedback om de lokala nivåerna precis som tidigare forskning av 
Kronholm-Cederberg (2009) visar. Enligt hennes forskning har de flesta lärarna fokus på 
språkliga fel i sin feedback vilket även överensstämmer med det vi kan avläsa från läraren i 
studien. Om eleverna får feedback på de språkliga felen är det inte särskilt märkvärdigt att 
eleverna också fokuserar på det när de gör sina revideringar. Detta resulterar i att den aspekt 
som vi ser som utvecklats mest mellan utkast 1 och 3 är de språkliga delarna. Det som vi kan 
reflektera vidare kring är varför lärarna i både tidigare forskning (Kronholm-Cederberg, 
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2009) och i denna studie ger mest respons på de lokala nivåerna när tidigare forskning av 
Andersen Bueie (2016) visar att eleverna egentligen behöver respons på de globala nivåerna 
för att utveckla skrivförmågan. Våra tankar kring det är för att rätta de språkliga felen är 
mycket lättare precis som Bergman-Claeson (2000) skriver. Genom att göra detta behöver 
inte lärarna lägga ner särskilt mycket tid på feedbacken då studier pekar på att lärarna känner 
tidsbrist (Norberg Brorsson, 2007) och att de inte har tid för bearbetning och respons tror vi 
att detta är en av anledningar till att feedbacken som ges är den “lättare” varianten.  
 
Tidigare forskning lyfter fram att kamratbedömning är ett effektivt arbetssätt för att minska 
arbetsbördan för lärare samt att kamratbedömning kan bidra till att utveckla skrivförmågan 
(Jönsson, 2012). Det som är extra intressant med vår studie är att resultatet visar att 
kamratbedömning inte alltid leder till förbättrade texter och ökad skrivfömåga. Resultatet i 
studien visar att kamratbedömning inte leder till några större revideringar vilket säger emot 
tidigare forskning av Kvithyld och Aasen (2011) som säger att kamratbedömning är effektiv. 
De flesta eleverna i vår studie hade svårt att ge konkret och specifik feedback vilket är den 
typ av feedback som efterfrågas i tidigare forskning och hjälper eleverna att utveckla texterna 
(Andersen Bueie, 2016). Förmodligen kan eleverna inte detta då de inte har fått arbeta på 
detta sättet tidigare och de är inte vana vid att ge kamratrespons till varandra vilket även 
bekräftas i tidigare forskning av Norberg Brorsson (2007). Både Jönsson (2012) och Kvithyld 
och Aasen (2011) lyfter fram att kamratbedömning är något som eleverna behöver träna på 
och att det är viktigt att låta det ta tid för att en utveckling ska ske. En annan anledning till att 
kamratresponsen inte var effektiv i vår studie hade kunnat vara att kamraten inte vågar säga 
vad som är bra eller dåligt vilket också har lyfts fram i tidigare forskning av Norberg 
Brorsson (2007).  
 
Feedbacken från lärare har enligt vår studie genererat en större utveckling av elevernas texter 
än vad kamratbedömningen gjorde. Precis som tidigare forskning lyfter fram så måste 
feedbacken ges under själva processen (Bergman-Claeson, 2000; Kvithyld & Aasen, 2011; 
Norberg Brorsson, 2007), den behöver vara specifik och det ska vara en blandning mellan de 
styrkor och brister (Andersen Bueie 2016; Kvithyld & Aasen, 2011). Detta anser vi att läraren 
har försökt med, hen har försökt att ge kommentarer på både det som var positivt och det som 
behöver utvecklas och hen har försökt att ge specifik feedback. Genom att göra på detta sätt 
har eleverna kunnat ta åt sig feedbacken och utvecklat flera nivåer i texttriangeln, både på 
lokal och global nivå. Enligt Kvithyld och Aasen (2011) är det viktigt att lärare väljer ut 
vilken feedback som ska ges för att underlätta för eleverna. Läraren i denna studien har gett 
feedback på många olika saker vilket resulterade att läraren inte valde ut det som var 
viktigast. Dessutom skriver Kvithyld och Aasen (2011) att den feedback som ges är mer 
effektiv om den görs i marginalen än att ge kommentarer längst ner på papper. Detta är för att 
underlätta för eleverna genom att kommentarerna finns i en direkt anslutning till texten, dock 
gjorde läraren som medverkat i denna studien kommentarer längst ner på pappret. Hade 
läraren gett kommentarer i marginalen och kanske valt ut det viktigaste i feedbacken så hade 
vårt resultat kanske varit annorlunda.  
 
Något som är väldigt intressant med resultatet av studien är att trots att eleverna endast går i 
årskurs 4 och tidigare inte arbetat på detta sätt så kan många av eleverna komma upp på de 
globala nivåerna med hjälp av stöttning genom formativ bedömning. En del av eleverna 
arbetar mycket på de globala nivåerna i sin skrivprocess medan vissa gör det lite mindre, men 
alla gör det på något vis. Detta är intressant då tidigare forskning av Kronholm-Cederberg 
(2009) kommer fram till att de elever som kämpar med att skriva nästan aldrig når upp till de 
globala nivåerna. Hennes forskning är gjord på gymnasiet och visst skiljer det sig i texterna 
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eleverna skriver men elever som går på gymnasiet och har arbetat med skrivprocessen i flera 
år borde nå upp till de globala nivåerna mer än elever i årskurs 4. Det som skiljer sig åt är att i 
Kronholm-Cederberg (2009) studie har eleverna endast fått feedback på slutprodukten medan 
i vår studie har eleverna fått feedback under själva skrivprocessen. Detta anser vi är ett tydligt 
bevis på att eleverna kan utveckla sina texter och de kan utveckla de aspekter som ligger på 
den globala nivån om de får stöd av en mer kunnig person. Precis som Vygotskij ZPD så 
visar resultatet att med hjälp av någon annan så kan vi komma längre i vår utveckling. Med 
detta sagt så menar vi att eleven först befinner sig på en aktuella utvecklingsnivån i början av 
skrivprocessen och därefter ger läraren eller kamraten feedback som blir en stöttning för att 
eleven ska komma upp på den möjliga utvecklingsnivån.  
 
Tidigare forskning lyfter framför allt fram tiden som något problematiskt i arbetet med 
skrivprocessen och formativ bedömning (Bergman-Claeson, 2000; Norberg Brorsson, 2007). 
Detta är något vår studie motsäger, att arbeta på detta sätt behöver inte vara ett problem. 
Eleverna i vår studie arbetade med detta under två veckor och de flesta gjorde en väldigt stor 
utveckling under denna tiden. Hade eleverna inte fått bearbeta texten eller inte fått feedback 
under skrivprocessen hade elevernas texter sett ut som de gör i utkast 1. Men genom att låta 
eleverna få lite extra tid och genom att läraren tar sig tid att ge feedback kan eleverna 
utveckla flera aspekter i sina texter och i slutändan borde det var värt den extra tiden. Dock 
får man ha i åtanke att de andra studierna som är gjorda är från gymnasiet vilket kan påverka 
tiden då eleverna skriver mer komplexa och längre texter vilket tar längre tid och är det 
längre texter innebär det också mer tid för läraren. Även om det nu tar lite extra tid anser vi 
att denna studie visar att det kan vara värt det.  
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Slutsats och implikation 
Slutsatsen av detta arbete är att eleverna kan utveckla flera olika aspekter i sina texter när de 
får arbeta med bearbetning och får formativ bedömning som är specifik och är en blandning 
mellan styrkor och brister. De kan i sitt sista utkast stava bättre, visar en större säkerhet kring 
användandet av skiljetecken, har en bättre meningsuppbyggnad, innehållet har utvecklats, 
strukturen är bättre och deras text är bättre anpassad efter syfte och mottagare. De flesta 
eleverna kan göra stora förbättringar och komma upp på de globala nivåerna om de bara får 
lite hjälp och stöttning på vägen. Med andra ord är att formativ återkoppling och bearbetning 
värt den tid det tar då eleverna kan göra en stor utveckling av sina texter.  
 
Resultatet för denna studien innebär att en del svensklärare kanske behöver tänka om kring 
hur de arbetar med skrivundervisning i ämnet svenska. Iallafall bör man som lärare fundera 
en extra gång på hur man arbetar med skrivprocessen, formativ bedömning och vad man 
fokuserar på i den feedbacken man ger till eleverna. Det diskuteras i skolsammanhang 
mycket om framåtsyftande feedback och att det är viktigt och ska ges hela tiden. Frågan är 
om man fokuserar mer på att den ska ges än på vad den faktiskt innehåller. Att ge respons på 
den lokala nivån hjälper inte eleverna lika mycket som den globala. Det som vi känner är 
extra viktigt att lärare får med sig utifrån denna studie är att försöka ge feedback på den 
globala nivån. Den lokala nivån är enklare för en lärare att peka ut och ge feedback på men 
revideringar på lokal nivå leder inte till en särskild förbättrad text. Eleverna har det dessutom 
svårare att arbeta på den globala nivån vilket gör det ännu viktigare att vi som lärare hjälper, 
stöttar och ger feedback på det som faktiskt kan leda till en förbättrad text och utvecklad 
skrivförmåga.  
 
Överlag anser vi att vi som forskare har försökt vara transparenta och försökt vara så neutrala 
som möjligt genom hela studien. Dock har vi arbetat på ett liknande sätt under vår sista 
verksamhetsförlagda utbildning vilket betyder att vi är väldigt insatta i ämnet och vi båda 
ställer oss positiva till att arbeta med formativ bedömning, både med kamratbedömning och 
lärarfeedback. Att vi båda ser positivt på användandet av kamratbedömning och feedback av 
lärare kan självklart ha påverkat vårt sätt att se på vår empiri. Dock är det en annan lärare 
som utfört feedbacken och vi har försökt att analysera den utan att ta ställning. Nu i efterhand 
har vi lärt oss att kamratbedömning kanske inte alls var så bra och positivt som vi tänkt oss 
från början. Detta är något som vi tar med oss vidare, att tänka kritiskt till det vi gör i 
undervisningen. Bara för att kamratbedömning är något som alla arbetar med just nu betyder 
det inte att det fungerar i vår undervisning. En annan lärdom vi också tar med oss är att 
reflektera mer kring den feedbacken vi ger till eleverna, vi kommer att fundera kring om den 
feedbacken vi ger är tillräckligt specifik, om vi har valt ut det viktigaste och framförallt att vi 
ger feedback på den globala nivån.  
 
Vår studie har synliggjort att eleverna har svårare att arbeta med texter på global nivå. Vi har 
haft fokus på vilka nivåer eleverna arbetar på och vilka nivåer som utvecklas. Den globala 
nivån utvecklas minst. Varför ger vi respons på den lokala nivån när det är den som de flesta 
egentligen klarar på egen hand? Tidigare forskning har visat på att lärarna främst fokuserar på 
lokal nivå när de ger respons. Därför hade det varit intressant att undersöka varför lärarna 
fokuserar mer på den lokala nivån när det är den globala som utvecklar texten? Saknas det 
kompetens? Tänker man ens på det? Tror man inte att eleverna klarar det? Lathet? För att det 
sparar tid? Eller vad är det egentligen som gör att nästan alla lärare fokuserar på den lokala 
nivån vid feedback?  
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Bilagor  

Jacob 
Text 1 
Spelet går ut på att man ska försöka slå ut sina mottspelare och får sina egna spelpjäser in i mål först. Man börjar 
först med att bestäma vilken färg man vill ha. Sen börjar den spelaren som är yngst att slå tärningen.  
Sen går man klokans varv. Sen slår man tärningen och det tärningen visar så många steg får du. Men man får 
inte gå med sin spelpjäs om man inte har fått ut den från boet. För att få ut sin spelpjäs från boet måste man slå 
en 1:a eller en 6:a.  
 
Feedback: Du beskriver vad spelet går ut på vilket är bra! Man förstår att du menar fia med knuff men du 
saknar vissa delar som gör instruktionen mer tydlig. Försök att sätta till en rubrik och underrubriker och skriv 
gärna i punktform steg för steg hur spelet går tillväga. Försök även variera ditt språk, du använder mycket sen, 
kanske hade du kunnat skriva “efter det”. 
 
Text 2 
spelregler för fia med knuff 
 
Du behöver:  
Spelet,  
vara minst 2 personer som kan spela,  
 

1. Först väljer man en färg.  
2. sen ställer man spelpjäserna på den färg man har valt.  
3. Efter det slår man på tärningen, den som får högst siffra får börja.  
4. Spelet går ut på att man ska gå runt med sina spelpjäser och sedan komma in i boet/mål.  
5. Om man slår en 1:a så får man ta ut en spelpjäs men om man slår en 6:a så får man ta ut två spelpjäser.  
6. Sen går man laget runt och slår en tärning och flyttar spelpjäserna efter vad tärningen visar.  
7. Den som har gått hela vägen runt och gått in i mål med alla sina spelpjäser har vunnit.  

 
Kamratrespons:  
+ Du har skrivit i en bra ordning och i nummerodning.  
- Du slarvar med stor bokstav på vissa ställen.  
 
 
Text 3 
Spelregler för fia med knuff 
 
Du behöver:  
Spelet,  
vara minst 2 personer som kan spela,  
 

1. Först väljer man en färg.  
2. Sen ställer man spelpjäserna på den färg man har valt.  
3. Sen slår man på tärningen, den som får högst siffra får börja.  
4. Spelet går ut på att man ska gå runt med sina spelpjäser och sedan komma in i boet/mål.  
5. Om man slår en 1:a så får man ta ut en spelpjäs men om man slår en 6:a så får man ta ut två spelpjäser.  
6. Sen går man laget runt och slår en tärning och flyttar spelpjäserna efter vad tärningen visar.  
7. Den som har gått hela vägen runt och gått in i mål med alla sina spelpjäser har vunnit.   



 30 

Stina 
Text 1 
 

1. Leken börjar med att välja en dunkare 
2. äfter det väljer man dunkställe 
3. äfter det så räknar dunkaren till 100.  
4. Äfter det så börjar leken med att personen som dunkar ska försöka hitta och dunka dom andra.  
5. Äfter det så börjar leken med att personen som dunkar ska försöka hitta och dunka dom andra. 
6. Äfter det är leken slut och då bytar man dunkare.  

 
Feedback: Vad kul att du beskriver leken dunkgömme, leken är lätt att följa med tanke på att du har skrivit 
leken i ordningsföljd. Det du behöver utveckla är att lägga till en rubrik och underrubriker för att din lek ska bli 
tydligare. Du behöver också kolla igenom din stavning och stor bokstav och punkt.  
 
Text 2 
Dunkgömme 
 

1. Leken börjar med att välja en dunkare 
2. Äfter det väljer man dunkställe 
3. Äfter det så räknar dunkaren till 100.  
4. Äfter det så börjar leken med att personen som dunkar ska försöka hitta och dunka dom andra. 
5. Äfter det är leken slut och då bytar man dunkare.  

 
Kamratbedömning:  

+ Leken går att följa. 
- Det du behöver ändra är att äfter stavas med E och inte med Ä.  

 
Text 3 
Dunkgömme 
 
Du behöver:  
minst 3 personer. 
En plats som är öppen men med bra gömställen.  
 

1. Först väljer man ut en person som ska ta/dunka.  
2. Efter det väljer men en dunkplats. 
3. Efter det får den personen som tar räkna till 50.  
4. Efter det ska man leta upp dom andra och försöka dunka dom innan dom dunkar sig själva.  
5. Den personen som blir tagen/dunkad först får sen räkna nästa runda.   
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Nathalie 
Text 1 
 
Spökboll 
 

1. Man delar först in alla i två olika lag (kan vara bra med färgband)  
2. sen väljer man ut ett spöke (ett ur varje lag) 
3. sen tar man en boll och börjar spela.  

 
Feedback: Du har en rubrik så man vet vilken lek det är. Du skriver även i punktform vilket gör att den har en 
lätt struktur att följa. Jag vill att du ska lägga till underrubriker som beskriver vilket material man behöver för att 
utföra leken samt vad leken går ut på. Försök också att lägga till fler punkter som beskriver leken lite mer 
utförligt. Kolla gärna igenom elev exemplena som ni fick ut förra lektionen.  
 
Text 2 
Spökboll  
 
Material: 
 1-3 bollar 
en idrottshall 
bänkar 
 

1. Man börjar med att dela in alla i två olika lag.  
2. Sen väljer man ut ett spöke från varje lag.  
3. Sen börjar spelet, det handlar om att försöka kasta bollen på varandra så att man blir bränd då måste 

man springa över på motståndarens sida 
4. leken är slut när ett lag inte har någon spelare kvar på sin planhalva 

 
Kamratbedömning:  

+ Du skriver i punktform. 
- Du kan förklara lite mer. Du saknar punkt på några stälen.  

 
Text 3 
Spökboll 
 
Material 
 1-3 bollar 
en idrottshall 
6 bänkar 
 
Vad går leken ut på 
Leken går ut på att man ska försöka bränna ut alla spelare i andra laget.  
 
Gör såhär:  

1. Först börjar man med att hjälpa till och bygga banan med hjälp av bänkar.  
2. Sen delar man in alla som vill vara med i två olika lag.  
3. Därefter väljer man ut ett spöke från varje lag.  
4. Sen går varje lag till vars en sida av spelplanen. Spökena ställer sig på den andra sidan bakom sina 

motståndare, detta är för att man ska kunna bränna sina motståndare från båda hållen. 
5. Sen börjar spelet, det handlar om att försöka kasta bollen på varandra så att man blir bränd då måste 

man springa över på motståndarens sida (till sitt egna spöke). Då blir man automatiskt ett spöke.  
6. Leken är slut när ett lag inte har någon spelare kvar på sin planhalva.  
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Ramus 
Text 1  
 

1. En ska räkna 
2. Alla andra gömmer sig 
3. Den som räknade ska leta. 
4. Om man hittar någon ska man springa tillbaka och dunka. 
5. När alla är dunkade är leken slut.  

 
Efter det kan man byta dunkare 
 
Feedback: Va roligt att du beskriver hur leken dunkgömme går till! Det är bra att det framgår vilken lek det är 
och du har skrivit texten i ordning vilket är bra. Det du hade kunnat utveckla till nästa gång är att använda dig av 
rubrik och underrubrik. Det hade även varit bra om du skriver vad man behöver för saker till leken samt att du 
försöker utveckla dina meningar och punkter lite till så att läsaren verkligen förstår hur man ska göra för att leka 
dunkgömme. Tänk på att kolla igenom så att du använder dig av punkt efter varje mening.  

 
Text 2  
 
Dunkgömme 
 
Du behöver: En dunkare, några som gömmer sig 
 

1. Välj en som ska räkna 
2. Räkna till 30. 
3. Alla andra ska springa och gömma sig.  
4. När man räknat till 30 ska man leta efter dom andra.  
5. När man hittar en person ska man springa tillbaka och dunka den man hittade. 
6. När alla är dunkade är leken slut om inte den sista dunkar klabet.  
7. byt dunkare. 

 
Kamratrespons:  

+ Enkel att läsa och bra ordning. 
- Du saknar punkt på två ställen. Du kan skriva vad leken går ut på.  

 
Text 3 
 
Dunkgömme 
 
Leken går ut på att man ska gömma sig. 
 
Du behöver: En dunkare, några som gömmer sig. 
 

1. Välj en som ska räkna. 
2. Räkna till 30. 
3. Alla andra ska springa och gömma sig.  
4. När man räknat till 30 ska man leta efter dom andra.  
5. När man hittar en person ska man springa tillbaka och dunka den man hittade. 
6. När alla är dunkade är leken slut om inte den sista dunkar klabet.  
7. byt dunkare. 

 
För att vinna måste den som är sist kvar dunka klabet.   
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Lina 
Text 1 
Dunkgömme 
 

1. Välj ut en dunkare.  
2. Bestäm hur mycket man ska räkna till.  
3. Räkna. 
4. De andra ska gömma sig.  
5. När dunkaren räknat klart ska dunkaren leta efter de andra. 
6. Om dunkaren hittar någon ska man springa och försöka dunka sig först. 
7. Om dunkaren dunkar först är det den andra personen som måste räkna nästa gång men om den som 

gömt sig dunkar först är den fri.  
8. Sen ska dunkaren fortsätta att leta.  
9. När alla har hittats och dunkats är leken slut.  

 
För att vinna måste den sista personen dunka klabber.  
 
Feedback: Du har skrivit en början på en bra instruktion. Bra att du har med rubrik så att man vet vilken lek det 
är samt att du skriver i ordningsföljd. Jag tycker även att det är bra att du avslutar texten med hur man vinner i 
Dunkgömme. Det du skulle kunna utveckla är att skriva en kort introduktion på vad leken handlar om. När man 
ska följa en instruktion är det även bra om man använder sig av en materiallista för då blir det väldigt tydligt för 
läsaren vilka redskap man behöver. Försök också att utveckla dina meningar så att det bli ännu tydligare för 
läsaren. Bra jobbat och lycka till!  

 
Text 2 
Dunkgömme 
 
Dunkgömme är en lek som kan lekas på rasten. Leken går ut på att man ska försöka att gömma sig (så bra som 
möjligt) Sen ska man försöka rädda sig själv från att bli hittad genom att dunka sig.  
 
Till leken behövs: Minst 3 personer, En som räknar (dunkare) och två som gömmer sig och en plats där man kan 
dunka (träd eller stolpe)  
 

1. Börja leken med att välj ut en dunkare som ska räkna och en plats att dunka på. 
2. Bestäm tillsammans hur mycket man ska räkna till. (exempel 40 sakta) 
3. Dunkaren ska sedan börja räkna och de andra ska springa och gömma sig.  
4. När dunkaren räknat klart ska dunkaren börja leta efter de andra som har gömt sig. 
5. Om dunkaren hittar någon ska båda springa och försöka dunka först. 
6. Om dunkaren dunkar först är det den andra personen som måste räkna nästa gång men om den som 

gömt sig dunkar först är den fri.  
7. Sen ska dunkaren fortsätta att leta.  
8. När det bara är en kvar ska den försöka fria alla. 
9. Om man ser att dunkaren är långt bort kan man springa och dunka sig själv och klabbet för att bli fri. 
10. När alla har hittats och dunkats är leken slut och den som blev dunkad först måste räkna  

 
För att vinna måste den sista personen dunka klabbet.  
 
Kamratbedömning:  
+ Lätt att följa och man förstår leken.  
- Finns inget. Allt var bra!!! 
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Text 3 
Leken dunkgömme 
 
Dunkgömme är en lek som kan lekas på rasten. Leken går ut på att man ska försöka att gömma sig (så bra som 
möjligt) Sen ska man försöka rädda sig själv från att bli hittad genom att dunka sig.  
 
Till leken behövs: Minst 3 personer, En som räknar (dunkare) och två som gömmer sig och en plats där man kan 
dunka (träd eller stolpe)  
 

1. Börja leken med att välj ut en dunkare som ska räkna och en plats att dunka på. 
2. Bestäm tillsammans hur mycket man ska räkna till. (exempel 40 sakta) 
3. Dunkaren ska sedan börja räkna och de andra ska springa och gömma sig.  
4. När dunkaren räknat klart ska dunkaren börja leta efter de andra som har gömt sig. 
5. Om dunkaren hittar någon ska båda springa och försöka dunka sig först. 
6. Om dunkaren dunkar först är det den andra personen som måste räkna nästa gång men om den som 

gömt sig dunkar först är den fri.  
7. Sen ska dunkaren fortsätta att leta.  
8. När det bara är en kvar ska den försöka fria alla. 
9. Om man ser att dunkaren är långt bort kan man springa och dunka sig själv och klabbet för att bli fri. 
10. När alla har hittats och dunkats är leken slut och om rasten inte är slut ska den som blev dunkad först 

räkna.  
 
För att vinna måste den sista personen dunka klabbet. För att den som räknar ska vinna måste den dunka alla 
först.  
 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Clara Skarhammar

Isabell Andersson


