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Abstract 
This study investigates three primary school teachers’ experiences of working with 

formative assessment intended to develop pupils’ writing development. The study 

applies a sociocultural perspective to examine how teachers in grades 1–2 reason about 

their use of formative assessment to develop pupils’ writing. The study seeks to 

ascertain how the teachers reason about pupils’ texts in relation to the text triangle. The 

results of the study show that the teachers, in their work with formative assessment and 

writing development, proceed from set goals for the term which apply to all the pupils 

in that year. The teachers make the pupils aware of these goals by returning to them 

several times during the term. The intention is to remind the pupils of the goals. The 

three teachers also work with individual goals for the pupils via the pupils’ individual 

development plans. The informants all reason in much the same way about formative 

assessment in writing instruction in relation to the text triangle. The teachers consider 

that they work with the different qualities shown in the different levels of the text 

triangle, based on the pupils’ prior knowledge and experience of writing. 
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1 Inledning 
I slutet av årskurs tre ska eleverna enligt kunskapskraven i ämnet svenska i läroplanen 

för grundskolan kunna:  

skriva enkla texter med läslig handstil och på datorn. I texterna kan eleven 

använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv 

ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De 

berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning. 

    (Skolverket 2011: 227) 

Lärare vet utifrån dessa kunskapskrav vad eleverna ska kunna när de lämnar årskurs tre. 

Utöver att redogöra för kunskapskrav påtalar läroplanen för grundskolan (Skolverket, 

2011:14) även att lärare ska se till att varje enskild elev får utvecklas utifrån sina 

tidigare erfarenheter och förutsättningar. Lärare ska alltså stötta sina elever i deras 

kunskapsutveckling. Det står dock inte skrivet i den svenska läroplanen hur lärare ska 

arbeta för att hjälpa eleverna att nå kunskapskraven, eller hur de ska göra eleverna 

medvetna om hur de ligger till i sin skrivutveckling i förhållande till kunskapskraven. 

Enligt Wiliam (2011) är lärare tvungna att arbeta med bedömningar för att 

försäkra sig om att alla elever har förståelse för det undervisningsinnehåll som 

presenteras i klassrummet. Genom olika typer av bedömningar kan lärare nå insikt om 

elevernas nuvarande kunskaper och om hur eleverna kan hjälpas framåt i sin 

kunskapsutveckling. Black & Wiliam (2001) beskriver att stöttning från läraren till 

elever kan ske via formativ bedömning. Formativ bedömning är en process där både 

lärare och elever är involverade och innebär att bedömaren lyfter fram förtjänster och 

utvecklingsområden samtidigt som lärandet pågår för att därigenom vägleda eleven mot 

ett utvecklat lärande. Formativ bedömning kan alltså ha goda effekter på elevers 

utveckling, men det krävs dock att lärarens feedback till eleverna innehåller information 

om elevernas kunskapsutveckling i förhållande till målen. Enligt Hult och Olofsson 

(2011) krävs det även att läraren för eleverna synliggör och förtydligar de mål som de 

förväntas uppnå. I en studie av 174 elevtexter och intervjuer med lärare och elever visar 

Lee (2008) att den feedback som lärare ger ofta innehåller information som endast 

används i summativt syfte. Eleverna kan då inte använda sig av feedbacken för att 

fortsätta utvecklas mot målet. Ruegg (2016) menar dessutom att det kan uppstå 

missförstånd om lärarens feedback är otydlig. Missförstånden kan leda till att elever inte 
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kan förbättra sina texter och sitt skrivande och därmed inte heller kan lära sig av 

responsen.  

Tidigare forskning om bedömning har i stor utsträckning riktat in sig på 

bedömning i grundskolans senare år och gymnasiet och har särskilt behandlat 

summativa bedömningsaspekter (Lindberg 2005), och har med andra ord handlat om 

provresultat, betygssättning och bedömningar som syftar till att fastställa var eleverna 

befinner sig i sin kunskapsutveckling i förhållande till uppsatta mål (jfr Jönsson 2013). 

Enligt Skar och Tengberg (2015:11) berör den tidigare bedömningsforskningen i 

svenskämnet dessutom till största del elevers läsförmåga och deras prestationer på 

nationella prov. Antalet studier som berör formativ bedömning i skrivundervisning i 

grundskolans tidiga år ur ett lärarperspektiv är däremot få. I en studie av formativ 

bedömning och elevers kunskaper i matematik (Andersson 2015) framkommer att 

formativ bedömning inte kan tas för given i klassrummet. I studien undersöktes 22 

lärare genom observationer, enkäter och intervjuer. När lärarna i studien fick stöttning 

och fortbildning i formativ bedömning kunde forskaren se en positiv påverkan på 

elevernas resultat. En anledning till detta var att lärarna lärde sig att välja och använda 

aktiviteter och modeller som var lämpliga och effektiva för formativ bedömning.  

En modell som kan användas i arbetet med elevtexter och skrivande är 

texttriangeln (Dysthe, Hertzbergh & Hoel 2011:41). Det är en modell som synliggör 

olika skikt eller kvaliteter som kan utläsas i en text: skrivsituation (syfte, mottagare), 

innehåll, struktur, meningar, ordval samt formalia (såsom skiljetecken, stavning och 

referenser). De tre förstnämnda kvaliteterna berör en texts globala nivå, medan de tre 

sistnämnda berör en texts lokala nivå. En skribents tidigare erfarenheter av skrivande 

gör att några av kvaliteterna kan hanteras per automatik, medan andra kräver mer 

eftertänksamhet av skribenten (Sandström 2000:41). När det kommer till målen i 

svenskämnet och elevers skrivutveckling kan texttriangeln fungera som stöd för 

bedömning av elevtexter. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka erfarenheter tre lärare i årskurs 1–2 har 

av att arbeta med formativ bedömning i skrivundervisningen för att främja elevers 

skrivutveckling. Syftet är särskilt att belysa lärarnas erfarenheter av att kommunicera 

formativ bedömning och dess innebörd med eleverna. Utifrån syftet söks genom 

intervjuer svar på följande frågeställningar: 
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• Hur resonerar tre lärare i grundskolans år 1–2 om formativ bedömning av 

elevers skrivande och skrivutveckling?   

• Hur resonerar lärare om bedömning i relation till texttriangeln? 

1.2 Avgränsning 

Studien avgränsas till att undersöka lärares erfarenheter av formativ bedömning i 

lågstadiet av den anledningen att eleverna lägger grunden för sin skrivutveckling i 

lågstadiet och för att forskning inom ämnet i skolans lägre årskurser är sparsamt 

förekommande. 

Eftersom det är en intervjustudie avgränsar sig även studien till att undersöka 

lärares erfarenheter av att arbeta med formativ bedömning. Hur lärarna faktiskt arbetar 

kan enbart besvaras genom observationer. På grund av de tidsramar som funnits för 

studien har studien begränsats till att fokusera på lärarnas uppfattning om formativ 

bedömning i arbetet med elevers skrivutveckling.  

2 Teoretisk bakgrund och begreppsdefinitioner 
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkt och definitioner av centrala 

begrepp.  

2.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande som teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska utgångspunkt som används i denna studie är ett sociokulturellt perspektiv 

utifrån Vygotskijs tankar om att människor utvecklas och lär sig i sociala sammanhang 

och med stöd från någon som är mer kunnig. I arbetet med formativ bedömning är det 

eleven som lär med stöttning från läraren som ger eleven redskap för att utvecklas. 

Vygotskij menar att människan använder sig av redskap för att göra tolkningar av 

omvärlden. Detta kallas för mediering. Ett av de redskap som människan använder är 

språket. Språket innefattar ord, kroppsspråk, bilder, bokstäver, siffror och tecken, och vi 

lär oss de språkliga redskapen i interaktion med andra människor. Människan utvecklas 

och lär sig hela tiden och var och en har en egen utvecklingszon. Detta innebär att när vi 

lärt oss något nytt kan vi utifrån den nyvunna kunskapen lära oss ytterligare saker. Med 

det språkliga redskapet kan en lärare ge sina elever stöd för att hjälpa dem i deras 

utveckling utifrån deras utvecklingszoner. Varje lärare bör därför känna till var varje 

elev befinner sig i sin kunskapsutveckling för att kunna ge eleven rätt stöd och 

möjlighet till att fortsätta utveckla sina kunskaper så mycket som möjligt (Lundgren 



  
 

4 

m.fl. 2010:191ff). Det sociokulturella perspektivet är relevant för denna studie som har i 

syfte att undersöka lärares erfarenheter av att arbeta med formativ bedömning för att 

främja elevers skrivutveckling. Att arbeta med formativ bedömning är ett sätt för läraren 

att ge eleverna stöd i skrivutvecklingen. 

2.2 Formativ och summativ bedömning 

Det finns olika former av bedömningar, och en vanlig indelning är att skilja på formativ 

och summativ bedömning Formativ bedömning ingår i ett utvecklingssammanhang med 

syfte att hjälpa och stötta eleverna på vägen fram mot ett uppsatt mål. Eleverna görs i 

formativ bedömning medvetna om var de befinner sig i sin kunskapsutveckling, och de 

görs även medvetna om de uppsatta mål som finns. Det krävs att eleverna har förståelse 

för de uppsatta målen i arbetet med formativ bedömning, och det ska vara tydligt för 

eleverna vad läraren förväntar sig av dem eftersom tydliga mål hjälper eleverna vid 

kunskapsinhämtningen. När eleverna vet vad de ska lära sig har de lättare för att 

fokusera på det som de förväntas kunna (Jönsson 2013:21ff; Hult & Olofsson 2011:19). 

Med summativ bedömning menas att en bedömning används av lärare för att kontrollera 

elevers kunskaper när ett mål ska ha uppnåtts eller efter ett avslutat tema. Syftet med 

summativ bedömning är alltså att kontrollera vad eleverna kan här och nu. I denna 

studie är det arbetet med formativ bedömning som undersöks. 

Det som främst skiljer summativ bedömning från formativ bedömning är att 

summativ bedömning inte är framåtsyftande som formativ bedömning är. Informationen 

som lärare får genom bedömningar används på olika sätt beroende på om bedömningen 

är summativ eller formativ. Skillnaden är att informationen från summativa 

bedömningar  
inte kan sammanfattas i kortfattade omdömen som godkänt eller uppnår må-

len i fall den ska användas formativt. Detta eftersom sådana omdömen inte 

säger något om elevens styrkor och utvecklingsbehov. Det ger inte heller nå-

gon vägledning i hur eleven ska utvecklas vidare. (Hult & Olofsson 

2013:212) 

Med andra ord är en formativ bedömning en process som är framåtsyftande. Den ska 

hjälpa eleven fram mot ett uppsatt mål och vara ett stöd i elevens utveckling. Formativ 

bedömning hjälper eleven till förståelse för vad han eller hon ska arbeta emot och hur 

eleven ska nå fram dit. Till skillnad från summativ bedömning som sker vid ett avslutat 

område finns formativ bedömning med från planeringen av undervisningen och dess 
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innehåll, genom arbetet och fram till slutet. Formativ bedömning går som en röd tråd 

genom hela processens gång (Skar & Tengberg 2015). 

I ett arbete med formativ bedömning är det inte enbart lärare som behöver ha 

förståelse för arbetssättet, utan förståelsen måste också finnas hos eleverna (Black & 

Wiliam 2001). Vid självbedömning krävs det att eleverna har en tydlig bild av vad det 

är som förväntas av dem och vad syftet med en uppgift är. Tydliga och specifika mål 

gör det lättare för eleverna att reflektera över sitt eget arbete i relation till målen (Skar & 

Tengberg 2015).  

2.3 Bedömningsaktiviteter 

Det finns flera sätt för lärare att få information om vad eleverna kan och var de befinner 

sig i sin kunskapsutveckling. De olika sätt som finns benämns i denna text som 

bedömningsaktiviteter. I klassrummet finns det tre aktörer som kan ha en betydelsefull 

roll i de bedömningsaktiviteter som utförs. Dessa aktörer är läraren, den lärande eleven 

och medelever. En bedömningsaktivitet kan användas i både formativt och summativt 

syfte. Prov är ett exempel på en bedömningsaktivitet som är typiskt för summativ 

bedömning eftersom prov oftast är målrelaterade och visar elevers nuvarande kunskaper 

i förhållande till uppsatta mål (Hult & Olofsson 2011:128ff). Ett exempel på en 

bedömningsaktivitet som är typisk för formativ bedömning är kamratbedömning. 

Kamratbedömning är betydelsefull inom formativ bedömning eftersom det är ett sätt för 

elever att träna på att reflektera över sitt eget arbete.  

Att ta emot respons på uppgifter från läraren och kunna reflektera över den är 

emellertid inte helt okomplicerat för elever, men när eleverna förstår målen kan de ta till 

sig responsen från läraren och använda den för att utveckla sitt eget lärande. Genom 

arbetet med kamratbedömning ökar elevers förståelse för hur respons hänger ihop med 

uppsatta mål. Att kunna ge och ta emot kamratrespons bidrar till att elever utvecklar en 

förmåga att kunna använda självbedömning (Jönsson 2013:109ff). Eftersom formativ 

bedömning är ett arbetssätt som ska ge stöd åt eleverna i deras utveckling är de tre 

aktörerna i klassrummet betydelsefulla ur ett sociokulturellt perspektiv. Eleverna lär sig 

genom arbetet med formativ bedömning i ett socialt sammanhang när de via läraren får 

perspektiv på och stöd i sin egen kunskapsutveckling samt respons från lärare och 

medelever via kamratbedömning. För att kunna använda kamratbedömning behöver 

eleverna dock ha en viss kompetens. I denna studie är eleverna till de intervjuade 
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lärarna för unga för att ha uppnått den kompetens som krävs, och därför läggs det heller 

ingen vikt vid kamratbedömning.  

Självbedömning är ett relevant arbetssätt inom formativ bedömning eftersom 

syftet med denna bedömningsmetod är framåtsyftande. När elever arbetar med 

självbedömning lär de sig reflektera över sin egen kunskapsutveckling utifrån följande 

formativa frågor: ”Vart ska jag ta vägen? Var befinner jag mig i förhållande till målet? 

Hur ska jag närma mig målet?” (Jönsson 2013:127). När eleverna har förståelse för 

dessa frågor och har förmågan att reflektera över sina prestationer får självbedömningen 

en positiv effekt på elevens lärande (2013:127ff). Självbedömning är dock något som 

behöver tränas. Black & Wiliam (2001:7) skriver följande:  

For formative assessment to be productive, pupils should be trained in 

selfassessment so that they can understand the main purposes of their learn-

ing and thereby grasp what they need to do to achieve. 

(Black & Wiliam 2001:7). 

Det är alltså en fördel i arbetet med formativ bedömning att elever kan använda sig av 

självbedömning eftersom det hjälper eleverna att förstå bedömningsaktiviteternas syfte 

och sin egen insats.  

2.4 Feedback, feedforward och feedup 

Begreppen feedback, feedforward och feedup är delar av arbetet med formativ 

bedömning och hör samma med frågorna ”Vart ska jag ta vägen? Var befinner jag mig i 

förhållande till målet? Hur ska jag närma mig målet?” (Jönsson 2013:127). 

Feedback har en central roll i formativ bedömning menar Wiliam (2011). Den ska 

ge information om var eleven befinner sig i sin process i förhållande till målet. Inom 

formativ bedömning är det viktigt att eleven är medveten om detta. Saknas förståelsen 

för feedbacken som läraren ger blir det svårt för eleven att ta sig vidare (Carlgren 2013). 

Feedback hör samman med frågan ”Var befinner jag mig i förhållande till målet?” 

(Jönsson 2013:127). Om en elev har mottagit och förstått lärarens feedback kan eleven i 

bästa fall svara på denna fråga. Frågan ”Vart ska jag ta vägen?” (Jönsson, 2013:127) är 

en del av begreppet feedup som innebär att läraren gör eleven medveten om vad målet 

är. Det räcker inte att läraren försöker förmedla uppsatta mål om eleverna inte förstår 

dem. Konkreta exempel är oftast en hjälp till förståelse (Carlgren 2013). Feedforward 

innebär att läraren gör eleverna införstådda med hur de ska nå fram till målet (Carlgren 
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2013) och hör därmed samman med frågan ”Hur ska jag närma mig målet?” (Jönsson 

2013:127). Feedforward ger eleverna en förståelse för hur arbetet mot målet ska gå till.  

Det är också viktigt att lärare tänker på hur responsen till eleverna används. Syftet 

med respons på deras texter är att lyfta eleverna så att de kan känna förtroende för och 

tillit till sin egen skrivutveckling (Skar & Tengberg 2015:79ff). I responsen till eleverna 

ska inte läraren enbart lyfta fel och brister i elevernas texter, utan behöver också tala om 

hur eleven kan gå tillväga för att öka sin kunskap och förbättra kvaliteten i sina texter. 

Informationen i en respons får inte någon effekt om den endast upplyser eleven om det 

nuvarande läget i kunskapsutvecklingen, inte heller om informationen enbart talar om 

vart eleven ska. Responsen måste innehålla information om hur eleven kan gå tillväga 

och om vad som förväntas av eleven. Om eleverna ges information om sin 

kunskapsutveckling som sedan inte kan användas med syftet att fortsätta lära och 

utvecklas är det inte någon feedback. Det räcker dock inte att läraren använder sig av 

rätt sorts respons om inte eleverna tar den till sig (Wiliam 2011; Sadler 1989; 

Ramanprasad 1983).  

2.5 Bedömningarnas baksida 

Lärare behöver vara medvetna om att bedömningar inte enbart är något positivt för 

elever som stöttar elever i deras inlärning. I en studie (Lindberg 2005) visar det sig att 

elever lätt förknippar begreppet bedömning med prov. De elever som oftast sätter ett 

likhetstecken mellan bedömning och prov är främst elever i lägre årskurser, medan 

elever i högre årskurser förstår att bedömningar sker vid fler tillfällen än vid prov. När 

bedömningar görs av elevers slutprodukter för att i första hand använda dem som 

underlag till ett betyg riskerar eleverna att enbart göra vad som krävs för att nå ett 

önskat betyg utan förståelse för uppgiftens syfte. Det viktiga blir inte för eleverna att 

lära sig och utvecklas utan att lämna ifrån sig godkända uppgifter, med eller utan 

förståelse (Black & Wiliam 2001).  

En annan baksida av formativ bedömning är att det tar mycket planeringstid av 

läraren. Eftersom individualisering är en del av formativ bedömning behöver lärare ta 

hänsyn till varje elev i sin planering och feedbacken på elevers texter ska lyfta fram vad 

var och en av eleverna behöver för att fortsätta utvecklas (Ruegg 2016).  
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3 Metod och material 
I detta kapitel beskrivs hur urvalet av informanter har gått till. Detta följs av en 

beskrivning av datainsamlingsmetoder och de etiska aspekter som undersökningen har 

tagit hänsyn till. Den undersökningsmetod som har använts är intervjuer med tre lärare 

från en grundskola i årskurs 1–2.  

3.1 Urval av informanter 

Denna studie bygger på en kvalitativ metod där data har samlats in genom intervjuer. 

Inför undersökningen skedde ett subjektivt urval av informanter. Vid ett subjektivt urval 

har forskaren medvetet valt ut de medverkande personerna utifrån deras kunskaper. 

Sannolikheten är då större att informanterna kan bidra med kvalitet i informationen som 

är nödvändig och relevant för undersökningen. I denna studie är urvalet begränsat till 

lärare som undervisar i ämnet svenska i årskurs 1–2. Inför intervjuerna tillfrågades 

lärare inom årskurserna 1–3 att medverka. Av de tillfrågade lärarna var det dock endast 

lärare i årskurserna 1–2 som valde att delta. Det är sammanlagt tre lärare som deltagit i 

denna studie och de intervjuer som studien bygger på. Samtliga lärare arbetar på samma 

skola, men i olika arbetslag. Två av lärarna arbetar i årskurs 2 och den tredje läraren 

arbetar i årskurs 1. I samband med en VFU-period, verksamhetsförlagd utbildning, togs 

personlig kontakt med lärarna där de tillfrågades om de var intresserade av att medverka 

i intervjuer. De intresserade lärarna fick sedan ta del av ett missivbrev (bilaga A) via 

mail där studiens syfte och deltagarnas rättigheter framkom. De tre intervjuerna ägde 

rum vid tre olika tillfällen i varje enskild lärares klassrum.  

3.2 Intervjuernas genomförande 

Intervjuerna genomfördes med en lärare i taget under vårterminen 2016. Respektive 

intervju med lärarna tog cirka 20 minuter. Intervjuerna genomfördes i lärarnas klassrum 

med ljudinspelning. Mellan oss låg den telefon som användes för att spela in 

intervjuerna. Under intervjuns gång fick lärarna titta på en modell av texttriangeln (se 

bilaga C) och sedan diskutera sitt eget arbete och elevernas kunskaper utifrån den. 

Anledningen till att lärarna fick ta del av en bild av texttriangeln var för att de lätt skulle 

kunna förstå den om de inte hade tidigare erfarenheter av den. Genom att ta del av 

texttriangeln fick lärarna en möjlighet att se hur kvaliteter i elevers texter kan delas upp 

i olika områden. De fick också en chans att reflektera över hur de själva arbetar med 

skrivande i relation till en modell. Intervjuerna var semistrukturerade, vilket innebär att 
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en intervju inte är hårt styrd av att intervjufrågorna följer en viss ordning. 

Intervjufrågorna var utformade så att informanterna kunde ge utvecklade svar och så att 

de fanns utrymme för följdfrågor (se bilaga B).  

3.3 Transkription 

Genomförda intervjuer har spelats in och transkriberats inför analysen. Materialet har 

transkriberats genom så kallad bastranskription (Norrby 2014:100). I denna studie 

undersöks innehåll, alltså vad lärarna säger och inte hur de uttrycker sig i intervjuerna 

och därför är en bastranskription tillräcklig. I transkriberingen markeras vem som säger 

vad med hjälp av en bokstav. Informanterna benämns som A, B och C för att de ska 

kunna förbli anonyma. Bokstäverna har ingen koppling till informanternas riktiga namn. 

3.4 Etiska aspekter 

Inför de genomförda intervjuerna har informanterna godkänt att intervjun spelas in. 

Informanterna har även blivit informerade om att det insamlade materialet från 

intervjuerna endast kommer att användas i forskningssyfte. Informationen om det 

insamlade materialets syfte i denna undersökning framgick i det missivbrev (bilaga A) 

som jag skickat ut. Det framgick även i missivbrevet att alla deltagare förblir anonyma 

och att deltagandet är frivilligt. De lärare som valt att delta blir informerade om att de 

har rätt att när som helst avsluta sin medverkan. När samtliga informanter tagit del av 

informationen har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav. Dessa 

krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Genom att inte nämna kommun, skola eller lärarnas namn har lärarna 

blivit anonymiserade. Lärarna benämns i denna studie lärare A, B och C.  

 

3.5 Kategorisering av intervjusvar genom kvalitativ innehållsanalys 

Studien bygger på kvalitativ innehållsanalys som är en metod där insamlad data 

systematiskt kategoriseras inför en analys. Genom att hålla sig till förutbestämda 

kategorier minskar utrymmet att forskarens egna åsikter och värderingar påverkar 

analysen (Bryman 2011:290; Nyby 2016). Syftet med analyserna i denna studie är att 

synliggöra de erfarenheter lärare i lågstadiet har av att arbeta med formativ bedömning 

med syfte att främja elevers skrivutveckling. Det sker en tolkning av insamlad data som 

i detta fall är lärarnas intervjusvar.  
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När data ska analyseras och delas in i teman är det första steget att läsa igenom 

insamlad data för att skapa en överblick. De transkriberade intervjuerna har därmed 

lästs igenom för att i nästa steg skapa markerade meningsenheter som var aktuella inför 

analysen. De meningsenheter som markerades var hela citat samt stödord som var 

gemensamma för informanterna. Markeringen skedde via färgkodning i 

transkriptionerna som sedan kunde delas in i teman där intervjusvaren sammanställdes. 

Hänsyn har tagits till vad som är gemensamt för informanterna i relation till studiens 

syfte och frågeställningar, men även skillnader som observerades lyfts fram. Efter detta 

lästes transkriptionerna igenom igen för att se om framtagna teman kunde kompletteras 

med mer information. De olika steg som använts i analysen är inspirerade av Bryman 

(2011:290ff). 

De teman som skapats utifrån meningsenheterna är lärarnas definition av 

begreppet formativ bedömning, arbeta och kommunicera formativ bedömning och 

texttriangeln. Under temat kommunicera formativ bedömning finns begreppen 

feedback, feedup och feedforward samt självbedömning och kamratbedömning. Detta 

tema fokuserar på vad lärarna säger sig göra för att kommunicera de förväntningar, mål 

och arbetsuppgifter som är av betydelse för elevernas skrivutveckling i arbetet med 

formativ bedömning. De delar som har plockats ut har sedan tolkats och förklarats. För 

att visa vad tolkningarna grundar sig i redovisas citat från intervjuerna löpande i texten, 

vilket ökar analysens tillförlitlighet (Nyby 2016). För varje tema presenteras alla lärares 

erfarenheter och tankar var för sig.  

3.6 Metod- och materialkritik 

Inför intervjuerna i denna studie reflekterade jag över grupp- eller enskilda intervjuer 

hade var mest givande som intervjumetod. Det finns dock nackdelar med 

gruppintervjuer. När fler än en person ska delge sina åsikter finns det risk att det som 

sägs anpassas för att han eller hon inte ska bli dömd av övriga deltagare i diskussionen. 

Det finns även en risk att en av informanterna tar för sig mer och inte ger utrymme för 

de övriga informanters alla tankar och åsikter. Därför kan enskilda intervjuer vara mer 

givande, och det är av den anledningen som enskilda intervjuer har använts i denna 

studie. 

Medvetet eller omedvetet har den som genomför en intervju alltid en påverkan på 

informanterna. Detta kallas för intervjuareffekten. Även om syftet inte är att påverka 

informanternas svar sker det en omedveten påverkan (Denscombe 2009:138). 
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Informanterna kan exempelvis ge svar som de tror att intervjuaren vill höra istället för 

att ge sin ärliga synpunkt (2009:138ff). I intervjusituationen har jag försökt att få 

respondenterna att känna sig trygga i situationen. Det har också funnits lyhördhet för 

informanterna genom att de har fått möjlighet att reflektera, tänka till och utveckla sina 

svar.  

Det kan ses som en nackdel att informanterna i förväg fick ta del av de teman som 

skulle lyftas i intervjuerna. Det finns därmed en risk att informanterna innan intervjun 

har läst på för att inte framstå som okunniga. Dock framgår det i intervjuerna att 

informanternas definitioner av begreppet formativ bedömning inte sammanfaller med 

som den som anges i kapitel 2.2. Detta kan tolkas som att ingen av dem har försökt läsa 

på för att förbereda sig för intervjuerna. Konsekvensen av att informanterna har en 

annan definition av ämnet som undersöks leder till att resultatet inte blir fullt mätbart 

och validiteten blir låg. 

De lärare som deltog i denna studie är få. Detta måste ses som en nackdel då 

endast tre lärare inte kan representera en alla lärare i årskurserna 1–2. Hedin (2011) 

skriver: ”Kvalitativa studier omfattar ofta ett litet antal personer, men försöker i gengäld 

undersöka dessa desto djupare” (2011:3). Det finns med andra ord för- och nackdelar 

med denna typ av studie. Detaljerad information går att ta fram, samtidigt som 

informanterna är få. Studiens resultat är därför inte generaliserbart, men de kan ge en 

fingervisning om hur lärare i grundskolan resonerar om formativ bedömning och om 

bedömning av elevtexter i relation till texttriangeln.  

En svårighet med den metod som har använts är att det finns utrymme för att göra 

tolkningar som grundar sig i egna värderingar, vilket leder till att trovärdigheten i kan 

ifrågasättas. Genom att löpande citera informanterna kan detta trovärdighetsproblem 

motverkas.  

4 Analys och resultat 
I detta avsnitt presenteras de teman som identifierats i intervjumaterialet. Under varje 

tema återgess de enskilda lärarnas erfarenheter genom citat, följt av en analys av 

samtliga informanters intervjusvar. Det första temat är lärarnas definition av begreppet 

formativ bedömning. Detta följs av temat arbeta med och kommunicera formativ 

bedömning. Därefter presenteras lärarnas erfarenheter och tankar gällande texttriangeln. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning av samtliga teman och erfarenheter av 

informanterna. 
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4.1 Lärarnas definition av begreppet formativ bedömning 

Det framkommer att lärarnas definition skiljer sig från den som presenteras i denna 

studies teorikapitel. De resultat och analyser som presenteras nedan utgår från lärarnas 

egen definition. Samtliga informanter uttryckte under intervjuerna att de var bekanta 

med begreppet formativ bedömning, och att deras arbete med formativ bedömning 

innebär att arbeta med nedbrutna mål från kunskapskraven i årskurs 3. De nedbrutna 

målen gällde ämnena svenska och matematik och ska vara uppnådda vid terminens slut. 

Under intervjuerna observerade jag att terminens mål satt uppsatta på väggen i varje 

lärares klassrum där intervjuerna ägde rum. Förutom terminens mål lyfte två av lärarna 

fram elevernas individuella utvecklingsplaner (IUP), som en del av arbetet med 

formativ bedömning. En IUP skrivs av läraren tillsammans med varje enskild elev och 

utvärderas och uppdateras en gång per år. Definitionen av begreppet formativ 

bedömning beskrivs av lärare A på följande vis:  

För mig handlar det om att arbeta mot målen. Och det är att man jobbar med 

det hela tiden och utvärderar utifrån de målen. Jag har ju en tvåa, och vi job-

bar mot årskurs 3:s mål. I svenskan ska de kunna skriva och stava vissa ord, 

stor bokstav, mellanrum, punkt och forma bokstäver. Och sen när man har 

uppnått en sak går man vidare. 

De mål som lärare A beskriver är delar ur kunskapskraven för årskurs 3. Målen är dock 

nedbrutna och anpassade till den aktuella årskursen.  

För lärare B är elevernas individuella utvecklingsplaner ett verktyg som tydliggör 

arbetet med formativ bedömning för eleverna. Lärare B menar att:  

Formativ bedömning är den man gör hela tiden och det är något som är vik-

tigt att ha när man tänker framåt. Vart ska eleverna? Och när man sätter sig 

ner och gör det väldigt tydligt, det är ju vid utvecklingssamtalen. Då sitter 

man och skriver deras IUP och vilka mål man ska ha fram över  

Även lärare C beskriver arbete med formativ bedömning som något som ständigt 

återkommer: ”Det är ju att man har mål som man kontinuerligt kopplar sin undervisning 

till och att man tar med eleverna på detta”. Lärare C lyfter fram terminens mål i sin 

definition av formativ bedömning och förklarar att dessa mål ingår i elevernas IUP: ”Jag 

visar målen tydligt för eleven, och vi pratar om vilka eleven har klarat av och vad som 

är kvar. Det kan till exempel vara att eleven behöver öva på dubbelteckning”. De mål 

som eleverna behöver öva extra på skrivs enligt lärare C ned i elevernas IUP.  
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4.1.1 Sammanfattning 

Enligt Jönsson (2013:21ff) och Hult och Olofsson (2011:19) innebär formativ 

bedömning att lärare stöttar sina elever på vägen fram till ett mål. Eleverna ska då vara 

medvetna om det uppsatta målet och var eleverna själva befinner sig i 

utvecklingsprocessen mot målen. I informanternas definitioner av formativ bedömning 

menar de tre lärarna i studien att det innebär att arbeta mot uppsatta mål. Målen är 

långsiktiga och informanterna anger terminens gemensamma mål för eleverna som 

exempel. Enligt lärarna görs eleverna medvetna om målen via samtal och genom 

elevernas IUP. Lärare A nämner inte IUP i sin definition av formativ bedömning, men 

lyfter fram det vid ett senare tillfälle under intervjun och kopplar därmed IUP till arbetet 

med formativ bedömning. Det som skiljer lärarnas definition av begreppet formativ 

bedömning åt från den definition som anges i kapitel 2 är att lärarna inte belyser 

elevernas medvetenhet om var de befinner sig i relation till målen, utan enbart att 

eleverna görs medvetna om vilka målen är. Det framgår inte heller i lärarnas definition 

att eleverna ska göras medvetna om hur de ska nå fram till målet. Lärare B använder sig 

av frågan Vart ska eleverna? i sin definition. Denna fråga hör ihop med begreppet 

feedup. Det framgår dock inte om frågan blir synlig för eleverna. När en IUP skrivs 

anges arbetssätt (feedforward) samt hjälpmedel som ska hjälpa eleverna fram till sina 

mål. Detta är dock inget som nämns av lärarna och går därmed inte att se som en del av 

deras definition av begreppet formativ bedömning.  

4.2 Arbeta med och kommunicera formativ bedömning – 

individanpassning, självbedömning och respons 

I denna del redogörs för de tolkningar som gjorts från intervjuerna om hur lärarnas 

erfarenheter av att arbeta med formativ bedömning ser ut, samt hur detta arbete och dess 

innebörd kommuniceras med eleverna i form av feedback, feedup och feedforward. 

Även lärarnas erfarenheter av att arbeta med självbedömning och kamratbedömning 

presenteras. 

Eleverna behöver enligt lärare A ständigt bli påminda om vilka mål de arbetar mot 

och hon uttrycker att hon ”liksom jobbar med det och påminner hela tiden om det, att så 

här ska det vara”. Det är inte tillräckligt att eleverna tar del av målen endast en gång 

eftersom de då glöms bort. Terminens gemensamma mål för eleverna är en 

utgångspunkt för lärare A i arbetet med formativ bedömning. Under terminens gång kan 

målen komma att ändras för varje enskild elev eftersom mål och undervisning är något 
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som behöver individanpassas. De elever som kommit längre i sin skrivutveckling bör 

inte hållas tillbaka av de elever som inte kommit långt enligt lärare A, eftersom ”de inte 

kan stå och stampa där den övriga klassen befinner sig”. I citatet som följer nedan 

exemplifierar lärare A att IUP kan användas för att uppmärksamma individuella 

utvecklingsområden hos eleverna:  

Det är ju IUPn. Det har ju var och en och det kan vara helt olika saker. Det 

kan vara allt från hur man skriver bokstäverna, det kan vara någon som inte 

använder mellanrum och någon som kanske ska jobba med dubbelteckning. 

Eleverna får inte alltid respons på sina texter från lärare A. På frågan hur feedbacken till 

eleverna vanligtvis ser ut svarar lärare A: ”I vanliga fall så brukar jag läsa själv och 

kanske kommentera lite. Det är klart att de redigerar det som jag ber dem att ändra. Eller 

om jag säger att de ska utveckla något så försöker de”. Eleverna får alltså respons på 

vad de behöver rätta till, vilket kan relateras till begreppet feedforward. Både feedback, 

feedup och feedforward kan eleverna få via de kommentarer som lärare A ger sina 

elever, men eftersom det inte framkom några exempel på detta i intervjun kan inga 

slutsatser angående detta dras. Kamratbedömning och självbedömning är inget som 

lärare A har för avsikt att låta eleverna träna på i den aktuella årskursen. En av 

anledningarna är att flera elever tycker att det är jobbigt att behöva visa sina texter för 

en klasskamrat.  

Lärare B återkopplar spontant till elevernas IUP under lektionerna för att visa på 

elevernas utveckling. Hon menar också att hon uppmärksammar elevernas 

utvecklingsområden och framsteg kontinuerligt: ”Det är även hela tiden, under varje 

lektion. Man pratar med dem. Titta nu på det här, kommer du ihåg att du tyckte det var 

svårt? Se nu vad du kan”. Genom detta arbetssätt blir eleverna medvetna om sin 

kunskapsutveckling även om just det inte framgår i den definition av formativ 

bedömning som lärare B angav. Eleverna blir hjälpta att reflektera över sina kunskaper 

och sin utveckling. Som exempel menar lärare B att hon med jämna mellanrum frågar 

sina elever ”om de själva är nöjda och vad de tycker om det som de skrivit”. Frågorna 

till eleverna blir ett stöd till självbedömning. Denna form av självbedömning är 

tillräcklig enligt lärare B, som menar att eleverna inte kommit igång med skrivandet än 

och därför kan inte reflektera över den i större utsträckning. 

Under intervjun blev lärare B ombedd att berätta om den senaste 

bedömningsaktiviteten som klassen arbetat med i skrivundervisingen. Lärare B berättar 

då om en uppgift där eleverna fick bilder med instruktionen att de skulle skriva en 
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mening till varje bild. På följdfrågan om eleverna fick någon respons på det arbete de 

gjort, svarar lärare B:  

Ja, jag gick ju runt och rättade liksom. Vi pratade om dem. Så det fick de ju 

direkt på en gång, eller möjligtvis dagen efter om det var någon som jag inte 

hann rätt den dagen. Men vi pratade om dem. Vad som var bra med dem och 

om det var något som de hade glömt. 

Respons på de meningar som eleverna hade skrivit fick de samma lektion eller dagen 

efter. Det var en muntlig respons som eleverna fick ta del av och det skedde mellan 

läraren och varje enskild elev. Lärare B resonerade tillsammans med sina elever om vad 

som var bra med de texter som eleverna hade skrivit samt om vad som hade kunnat 

göras bättre. Genom samtal med eleverna angående elevernas texter har lärare B 

möjlighet att ge eleverna feedback, feedup och feedforward. Precis som hos lärare A är 

det inte möjligt att veta vilken information som lärarna faktiskt ger eleverna eftersom 

inga följdfrågor ställdes på detta och det har heller inte har skett någon observation.  

Det är inte enbart genom skrift som eleverna får möjlighet att utveckla sina 

skrivkunskaper, utan det sker även genom muntliga aktiviteter. Ett av de mål som 

eleverna gemensamt strävar emot är att kunna skriva en text med inledning, handling 

och avslutning. För att träna på detta har lärare C låtit eleverna utveckla förståelse för 

vad dessa begrepp innebär genom att arbeta med muntliga berättelser. Lärare C berättar 

att hon har använt ett rött rep som symbol för den röda tråd som en berättelse ska 

innehålla. Eleverna fick gå längs med det röda repet där den ena änden representerade 

berättelsens inledning, mitten av repet representerade handlingen och den andra änden 

representerade avslutningen. Lärare C utvecklar sin beskrivning av uppgiften så här:  

Sen gjorde vi även så här ibland att en elev berättade inledningen, en annan fortsatte på 

handlingen och sen en tredje eleven hittade på ett avslut. Då fick de liksom lyssna på 

varandra med. 

Det beskrivna arbetssättet gör begreppen inledning, handling och avslutning konkreta. 

På frågan om eleverna brukar få respons direkt på en uppgift svarar lärare C 

följande: ”Det beror ju lite på. Det beror på situationen. Det är inte säkert att man har 

möjlighet att göra det direkt utan då kanske man samlar in det, tittar på det och så får 

man dela ut sen och liksom prata med dem då”. När det kommer till rättstavning är det 

vanligt förekommande att lärare C placerar postit-lappar på elevernas texter med de ord 

som är felstavade. Elevernas uppgift är sedan att hitta orden och ändra dem i texten. 
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Under utvecklingssamtalen, som sker en gång per termin för varje elev, tittar 

lärare C tillsammans med eleverna på texter som eleven har skrivit efter föregående 

utvecklingssamtal. Under samtalet resonerar eleven och läraren gemensamt om texterna 

och kommer gemensamt fram till vad det är som eleven behöver öva mer på. Detta 

skrivs ner som mål i elevens IUP. Dessa tillfällen blir en möjlighet för eleverna att göra 

en självbedömning med stöd från läraren. Andra gånger när eleverna får möjlighet att 

arbeta med självbedömning är när lärare C presenterar terminens mål:  

Sen brukar jag ganska ofta prata om målen, som när vi skriver berättelser. 

Vad är våra mål? Vad är det vi ska tänka på? Jag brukar läsa igenom dem, 

sen får elevernas sitta och tänka lite på vad de själva känner är svårt och vad 

de behöver öva mer på. 

I denna situation krävs att eleverna har förståelse för målen. Finns förståelsen kan 

eleverna själva reflektera över vad de behöver utveckla och ge sig själva en form av 

feedback.  

4.2.1 Sammanfattning 
Det som samtliga informanter lyfter fram under intervjuerna är att eleverna vid flera 

tillfällen behöver bli påminda om de mål som de arbetar emot. De mål som lärarna anser 

ingår i arbetet med formativ bedömning är mål som ska vara uppnådda vid terminens 

slut. Lärarna hjälper eleverna att förstå målen, feedup, genom deras IUP:er och genom 

att påminna om förväntade mål för eleverna i samband med att en skrivuppgift ska ge-

nomföras. Jönsson (2013:21ff) liksom Hult och Olofsson (2011:19) skriver att formativ 

bedömning är en process som ska ge eleverna vägledning och stöttning i sin utveckling 

mot uppsatta mål. Enligt lärarna görs eleverna medvetna om de mål som eleverna ska 

sträva emot men det framkommer inte i vilken utsträckning lärarna gör eleverna 

medvetna om hur de ligger till i kunskapsutvecklingen i förhållande till målen.  

Feedback från lärare behöver innehålla information som hjälper eleverna att 

fortsätta utvecklas mot målet (Lee 2008). Otydlig feedback kan leda till att elever inte 

kan förbättra sina texter och därmed inte lära sig av feedbacken (Ruegg 2016). Genom 

enbart intervjuer med lärarna är det inte möjligt att göra en tolkning om hur pass stor 

förståelse eleverna har för läraranas feedback. Det går heller inte att avgöra om eleverna 

ser feedbacken som hjälp för att nå fram till målen. Det som lärare A uttrycker är att 

eleverna inte alltid får feedback, och när de får det menar lärare A att eleverna får 

information om vad de behöver redigera direkt i sina texter. Lärare B låter eleverna 
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själva resonera om texten samtidigt som de får feedback på vad de behöver ändra. 

Ruegg (2016) menar att individualisering är en del av formativ bedömning och att 

lärarna behöver ta hänsyn till elevernas individuella utveckling även i feedbacken. I 

responsen till eleverna lyfter lärare B fram utvecklingsområden samt kvaliteten i 

elevernas texter. Eleverna ska inte enbart få respons på brister utan hjälp att se 

möjligheter till utveckling (Wiliam 2011; Sadler 1989; Ramanprasad 1983). Ur det 

sociokulturella perspektivet är lärarens erfarenheter och stöd grundläggande för elevens 

utveckling. Lärarna behöver vara medvetna om elevernas enskilda 

kunskapsutvecklingar för att kunna ge eleven rätt stöd och möjlighet till att fortsätta 

utveckla sina kunskaper så mycket som möjligt (Lundgren m.fl. 2010:191ff). 

Jönsson (2013:109ff) skriver att kamratbedömning blir betydande eftersom det är 

ett sätt för elever att träna på att reflektera över sitt eget arbete och förmågan att längre 

fram kunna använda självbedömning. Det som framkom genom intervjuerna var att två 

av lärarna på något sätt stöttade eleverna att göra självbedömningar. Kamratbedömning 

förekom inte hos någon av lärarna.  

Elever kan komma att behöva konkreta exempel för att förstå de kommunicerade 

målen (Wiliam 2011). Ett exempel på detta är den övning som innehöll ett rött rep som 

lärare C beskriver i intervjun. Repet blev ett konkret exempel på de begrepp eleverna 

behövde förståelse för. 

 
4.3 Texttriangeln 
Texttriangeln var före intervjuerna okänd för samtliga lärare. Var och en av dem fick 

därför ta del av en bild av modellen och en muntlig beskrivning av vad texttriangeln 

innehåller. Beskrivningen som lärarna fick utgår från den beskrivning som finns av 

modellen i kapitel 2 och i bilaga C. Lärarna fick under intervjuerna resonera om sitt eget 

arbete i relation till texttriangeln.  

Lärare A kunde se ett samband mellan texttriangeln och elevers motivation. Hon 

menar att det kräver mer av elever att utveckla kvaliteter på en lokal nivå än på en 

global nivå och att de därför behöver vara mer motiverade för att utvecklas på den 

nivån. Lärare A berättar om en elev vars skrivmotivation och skrivutveckling var låg 

jämfört med vad eleverna bör kunna i årskurs 2. Arbetet med denne elev låg med sitt 

fokus på texternas innehåll, mer på texttriangelns globala nivåer än på texttriangelns 

lokala nivåer. Stavning av ord som hör till den lokala nivån var till exempel inte aktuellt 

att arbeta med för denna elev. Motivationen är viktig enligt lärare A, som i första hand 

försöker få eleven motiverad till att skriva vare sig det är rättstavat eller inte. Lärare A 
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uttrycker sina känslor inför elevens skrivmotivation på följande vis: ”Men jag är så glad 

att eleven vill skriva! Då går jag inte in och petar”. Att eleven faktiskt skriver något är i 

detta fall viktigare än att eleven stavar rätt. Arbetet med denna elev ligger på en mer 

övergripande nivå i relation till texttriangeln.  

I definitionen av formativ bedömning lyfte lärare A de kunskapsmål som finns för 

årskurs 3 och gav samtidigt konkreta exempel på vad eleverna ska kunna: ”skriva och 

stava vissa ord, stor bokstav, mellanrum, punkt och forma bokstäver.” Dessa mål kan 

relateras till texttriangelns lokala nivåer.  

Under intervjun har lärare A uttryckt att formativ bedömning är ett ständigt 

pågående arbete mot uppsatta mål samt att de mål som eleverna arbetar mot är 

individuella. Följden av detta blir att arbetet med formativ bedömning i elevers 

skrivutveckling i relation till texttriangeln också sker individuellt. Lärare A menar att 

det inte finns fokus på en viss nivå i texttriangeln utan arbetet berör alla nivåer fast vid 

olika tillfällen och situationer. Lärare A uttrycker sig på följande vis angående 

texttriangelns olika nivåer: ”Jag går nog fram och tillbaks där känner jag”. Arbetet med 

elevers skrivutveckling innebär inte för lärare A ett arbete från en nivå till nästa. Det 

pågår ett arbete mellan de olika nivåerna parallellt.  

Lärare B menade att arbetet med elevernas skrivutveckling i relation till 

texttriangeln ligger på den globala nivån. Eleverna i klassen går i årskurs 1 och har inga 

krav på sig att kunna stavningsregler ännu enligt lärare B som menar att ”målet nu är att 

de ska kunna stava ljudenligt. Är det då så att någon skriver katt med ett T så är det inte 

så att jag är där och petar”. Precis som lärare A tar lärare B hänsyn till varje enskild elev 

och anpassar undervisning utifrån detta. De elever som har kommit längre fram i sin 

skrivutveckling får också högre krav på sig från lärare B som säger följande: ”men sen 

så finns det de som är jätteduktiga och då kanske man är lite och pratar med dem och då 

vet de oftast hur det ska vara.” De elever som har förståelse för stavning och som blir 

utmanade av lärare B lär sig att utveckla sina texter på texttriangelns lokala nivåer.  

Även lärare C talar om individanpassning i skrivundervisningen. De elever som 

ligger längre fram i sin skrivutveckling behöver nödvändigtvis inte fokusera mer på 

stavning utan mer på textens innehåll: 

Det blir viktigt att man planerar sina berättelser innan man börjar att skriva. 

Vilka ska vara mina huvudpersoner? Vad ska hända? Man har ett schema så 

man tänker igenom innan. En del börjar ju komma dit hän. 
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Här menar lärare C att skrivutvecklingen inte bara handlar om det som eleverna faktiskt 

skriver utan även är en process som sker innan skrivningen har startat. Eleverna ska 

utveckla en förmåga att planera och reflektera över sin text genom hela skrivprocessen. 

I följande citat menar lärare C att elevers individuella utveckling också innebär att 

eleverna har olika delar av sina texter som behöver utvecklas:  

Sen är ju alla olika och ligger på olika nivåer. Någon har liksom några få 

stavfel och sedan finns det någon som kanske har en bra inledning, ett slut, 

men där det inte är så mycket till handling.  
Detta innebär att de delar som eleverna behöver arbeta med, i relation till texttriangeln 

är individuella.  

4.3.1 Sammanfattning 
Hur de tre lärarna ser på arbete med formativ bedömning i relation till texttriangeln 

skiljer sig beroende på vilken årskurs de undervisar i. Kraven på elevernas stavning blir 

högre för varje årskurs. Likaså höjs kravet om en djupare förståelse för texter. Elevernas 

individuella mål, som samtliga informanter talar om, skiljer sig dock och därmed 

arbetar lärarna med olika kvaliteter i elevtexter utifrån texttriangelns olika nivåer. Både 

lärare A och C menar att arbetet med olika nivåerna i texttriangeln sker vid sidan av 

varandra. Lärare C menar att elever kan vara duktiga på stavning på en lokal nivå 

samtidigt som innehållet i texten brister.  

4.4 Slutsats 
De tre intervjuade lärarna i grundskolans år 1–2 gör sina elever medvetna om sin 

skrivutveckling genom arbetet med elevernas IUP. Lärarnas definition av formativ 

bedömning överensstämmer till viss del med den definition som presenteras i kapitel 2 

men inte fullt ut. Informanterna definierar formativ bedömning som ett arbete mot 

uppsatta mål som delvis sker med stöd genom elevernas IUP. Eftersom eleverna är med 

och skriver sin egen IUP ges eleverna möjlighet att bli medvetna om de mål som de ska 

sträva emot. Det ska även ingå i varje IUP hur eleven ska arbeta för att uppnå målen. 

Om detta sker korrekt har eleverna möjlighet att via sin IUP få veta hur de ska arbeta för 

att nå målen. Elevernas delaktighet i det formativa arbetet diskuteras kort i intervjuerna. 

Hur arbetet ska genomföras och vilka mål eleverna strävar emot är tydligt hos lärarna 

men inte nödvändigtvis hos eleverna. Elevernas medvetenhet om sin egen 

skrivutveckling kan bli synlig i arbetet med IUP, men det kräver att lärarna tydliggör 



  
 

20 

utvecklingen genom att relatera elevernas kunskaper till målen och klargöra hur arbetet 

framåt ska ske.  

Det finns en samstämmighet i lärarnas resonemang om formativ bedömning i 

skrivundervisning i relation till texttriangeln. Informanterna såg texttriangeln som delar 

av elevernas skrivutveckling där olika kvaliteter i elevers texter kunde urskiljas. 

Däremot använder de inte texttriangeln som stöd i bedömningen av elevtexter eftersom 

elevernas förståelse för modellens nivåer i finns i nuläget. 

Studiens resultat visar att de medverkande lärarna främst arbetar mot årskursernas 

gemensamma mål för terminen i sitt arbete med formativ bedömning. Lärarna 

återkommer under ett flertal tillfällen till målen under terminens gång med avsikt att 

påminna eleverna om dem. Samtliga lärare arbetade med individuella mål för eleverna 

genom elevernas individuella utvecklingsplaner. Genom de individuella 

utvecklingsplanerna får eleverna möjlighet att bli medvetna om vilka mål de ska sträva 

emot. I vilken utsträckning eleverna görs medvetna om sina nuvarande kunskaper i 

relation till målen framgår inte. Det framgår inte heller om eleverna får respons i form 

av feedforward, alltså hur de ska arbeta framåt. Att arbeta med självbedömning gjordes i 

liten utsträckning med stöd från lärarna. Kamratbedömning förekom inte alls eftersom 

eleverna är så unga och därför ännu inte har nått den utvecklingsnivå som krävs för 

sådana aktiviteter.  

5 Diskussion 
I denna del diskuteras studiens resultat och avslutas med förslag på fortsatt forskning. 

5.1 Resultatdiskussion 
Syftet med studien har varit att undersöka vilka erfarenheter lärare i årskurs 1–2 har av 

att arbeta med formativ bedömning i elevers skrivutveckling och hur de resonerar om 

bedömning i relation till texttriangeln. Tidigare forskning har visat att formativ 

bedömning på ett positivt sätt kan främja elevers utveckling (Black & Wiliam 2001). 

Utifrån den definition som angetts och det resultat som denna studie har kommit fram 

till behöver lärare i lågstadiet mer utbildning inom arbetet med formativ bedömning för 

att kunna arbeta med det på ett funktionellt sätt. Ett gemensamt språk och enhetliga 

definitioner är viktigt när begrepp som formativ bedömning diskuteras. Informanterna i 

denna studie har alla skiftande definitioner av begreppet och olika erfarenheter av vad 

formativ bedömning av elevers skrivande och skrivutveckling innebär. Formativ 

bedömning innebär inte enbart att lärare och elever ska arbeta emot uppsatta mål. 
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Lärarna behöver kunna göra målen tydliga för eleverna, visa var eleverna själva 

befinner sig i relation till målen, samt hjälpa eleverna att förstå hur de ska nå fram till 

målen (Wiliam 2011; Carlgren 2013; Jönsson 2013). Samtliga lärare i studien menade 

att de återkommer till uppsatta mål för att påminna eleverna och göra dem medvetna om 

målen. Vägen fram till målen och var eleverna själva befinner sig i utvecklingen fick 

dock inget stort utrymme i lärarnas arbete med formativ bedömning inom 

skrivundervisningen. Kamratbedömning som är en del av arbetet med formativ 

bedömning visade sig inte vara lämpligt för de årskurser som studien undersökte. 

De medverkande lärarna sade sig använda formativ bedömning i sin 

skrivundervisning och att elevers IUP var en del av det arbetet. Det behöver dock 

uppmärksammas att formativ bedömning inte automatiskt kan kopplas till de 

individuella utvecklingsplanerna. En IUP kan vara ett stöd i arbetet med formativ 

bedömning, men det krävs mer av läraren för att arbetet ska vara formativt än att det 

skrivs en IUP en gång om året. Används en IUP i formativt syfte behöver lärarna 

försäkra sig om att eleverna är införstådda med innehållet i sina IUPer. Det krävs även 

att lärarna under arbetets gång med elevers skrivutveckling ger eleverna respons på sina 

texter där responsen sedan kan användas som stöd för eleverna för fortsatt utveckling. 

Ur ett didaktiskt perspektiv ges eleverna i studien möjlighet att förstå vad det är de ska 

lära sig. Det förblir dock oklart om eleverna är medvetna om hur de ska lära sig det och 

varför de ska lära sig det. 

Ur ett sociokulturellt perspektiv finns lärarna som stöd i elevernas utveckling, 

bland annat genom att de ger textrespons. Eleverna lär sig även genom samtal och 

arbetsuppgifter från lärarna. Att lära sig av medelever genom kamratrespons var inget 

som förekom i informanternas klasser eftersom eleverna var för unga. Kamratrespons är 

en bedömningsaktivitet som kan hjälpa eleverna att utveckla förmågan till 

självbedömningar. Både kamratrespons och självbedömning kräver träning (Jönsson 

2013; Black & Wiliam 2001). Informanternas elever har ännu inte kommit igång med 

sin skrivning och därför har de inte arbetat med kamratbedömning i 

skrivundervisningen. Arbetet med kamratrespons som bedömningsaktivitet är mer 

lämpligt i högre årskurser. Fortbildning kan enligt Andersson (2015) hjälpa lärare till ett 

mer effektivt arbete med formativ bedömning och kan ge ökad insikt om vilken 

betydelse valet av bedömningsaktiviteter har.  

Kommunikationen om elevernas skrivutveckling mellan lärarna och eleverna sker 

via IUP, skriftlig respons, samt samtal under lektionstid och utvecklingssamtal. 
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Utvecklingssamtalen sker vanligtvis en gång per termin. Elevernas IUP skrivs, 

uppdateras och utvärderas en gång per läsår vilket inte är tillräckligt ofta om eleverna 

ska kunna använda sig av dem i formativt syfte i sin skrivutveckling. Det krävs därför 

att informanterna kommunicerar förväntningar och ger eleverna tydlig respons på 

elevernas texter vid fler tillfällen än vid uppdateringen av elevernas IUP.  

Lärarna i studien ger under intervjuerna exempel på enskilda elever som inte 

kommit igång med sin skrivning vilket kan komma att påverka lärarnas syn på 

texttriangeln och dess nivåer. Lärare B undervisar i årskurs 1 där kvaliteter i elevtexter i 

relation till texttriangeln inte var relevant att tala om eftersom det krävs mer 

skrivkunskaper innan modellen kan komma att användas. Synen på texttriangeln och 

hur den kan komma att användas i undervisningen skiljer sig troligtvis mellan 

årskurserna eftersom eleverna genom åren utvecklar vissa av texttriangelns nivåer mer 

och genomför dem per automatik (Sandström 2000:41). 

5.2 Förslag på fortsatt forskning 
Förslag till fortsatt forskning är att genomföra en liknande studie i högre årskurser där 

eleverna har kommit längre i sin skrivutveckling. För att få en högre validitet i studiens 

resultat kan studien kompletteras med observationer. Genom observationerna kan 

forskaren få en bild av hur eleverna görs medvetna om uppsatta mål och om hur 

responsen till eleverna går till. Ytterligare ett steg är att komplettera studien med 

elevintervjuer. Genom att observera lärarna och intervjua eleverna kan en tydligare bild 

skapas av hur lärare faktiskt arbetar med formativ bedömning i undervisning om 

skrivande. Det kan även bli möjligt undersöka hur eleverna uppfattar lärarnas 

bedömningar. 
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Bilagor 

Bilaga A Missivbrev  

 

Till intresserade lärare i årskurs 1-3 
Formativ bedömning i skrivundervisningen  
Mitt namn är Sofie Nylander och jag läser min sista termin på grundlärarprogrammet med in-
riktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3. Den här terminen ska jag 
skriva en uppsats om formativ bedömning i skrivundervisningen. Jag söker nu frivilliga lärare i 
årskurs 1 – 3 som vill ställa upp på en intervju. Intervjun förväntas ta cirka 30 minuter.  
 
Under intervjun kommer du får möjlighet att diskutera följande teman: bedömningsaktiviteter, 
planering av undervisning, målformuleringar samt feedback och feedforward. 
  
Du som väljer att medverka har rätt att när som helst avbryta din medverkan. Du själv, din ar-
betsplats samt kommunen som din arbetsplats tillhör kommer att anonymiseras i den färdiga 
uppsatsen. Vid samtycke kommer intervjuerna att spelas in. Det insamlade materialet kommer 
endast att användas i uppsatsen med syfte att besvara frågeställningarna.  
 
Din medverkan skulle vara till en stor hjälp för mig. Jag hoppas du är intresserad och att vi hörs 
av! 
 
Med vänlig hälsning 
 
Sofie Nylander 
Lärarstudent Linnéuniversitetet 
e-post: xxx 
mobil: xxx 
 
 
Handledare: Annelie Johansson,  
Institutionen för svenska språket, Linnéuniversitetet 
e-post: xxx 
telefon: xxx 
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Bilaga B Intervjuguide  

 
Intervjuguide 
 
Uppvärmningsfrågor 

• Vilken utbildning har du? – Hur länge har du arbetet som lärare? – Det roligaste 
med yrket som lärare? Det mest utmanande inom yrket? 

Definition av formativ bedömning 
• Vad innebär begreppet formativ bedömning för dig? 

• Använder du dig av formativ bedömning i din undervisning? 

Aktiviteter 
• Kan du beskriva din senaste planering av en textuppgift som hade i syfte att 

främja elevernas skrivutveckling? Jämför med texttriangeln – vad hade 
aktiviteten för syfte och mål? Hur gick uppgiften? Hur såg en typisk elevtext ut? 
Vad är nästa steg och hur anpassas det efter elevernas prestationer av sina 
texter? 

• Vilka andra bedömningsaktiviteter brukar du använda dig av i 
skrivundervisningen? Varför är dessa aktiviteter lämpliga? Vilka för- och 
nackdelar ser du med dem?   

• Vad är det som styr innehåll och aktiviteter i din skrivundervisning?   

• Beskriv hur du brukar introducerar du en bedömningsaktivitet? Förmedlas 
aktivitetens syfte? Återkommer ni till syftet under arbetets gång.  

Planering av undervisning 
• Planerar du din skrivundervisning utifrån elevernas tidigare erfarenheter? Kan 

du ge exempel på detta?  

Målformulering 
• Gör du eleverna medvetna om vilka mål de arbetar mot? Beskriv i så fall hur du 

gör målen tydliga för eleverna. 

• Hur vet du om eleverna har förståelse för syfte och mål? 

Feedback och feedforward 
• Ger du eleverna feedback på sina texter? - Hur brukar din feedback se ut? 

Muntligt? Skriftligt? Hur gick det till på den senaste skrivuppgiften? 

• Beskriv hur du arbetar för att hjälpa eleverna förstå vad nästa steg i 
skrivprocessen är och hur de ska ta sig dit (feedforward). 

• Hur ser förekomsten ut av självbedömning och kamratrespons av elevernas 
texter? För- och nackdelar? 
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Bilaga C Texttriangeln 

 

 
Texttriangeln och dess nivåer.  
Figur hämtad från: Dysthe, Olga, Hertzberg, Frøydis & Hoel, Torlaug Løkensgard 
(2011). Skriva för att lära: skrivande i högre utbildning. 2., [rev.] uppl. Lund: Student-
litteratur. S. 41. 
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