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Sammanfattning 
Denna kvalitativa studie har följt en lärares arbete med ett skrivprojekt i 
årskurserna 4-6. I studien följs tre elever samt läraren. Studiens syfte var att 
undersöka hur lärarens formativa återkoppling formulerades, samt hur 
lärarens återkoppling påverkade elevernas texter under skrivprojektet. 
Studien ger exempel på hur i praktiken formativ återkoppling i ett 
skrivprojekt kan formuleras. Studien visar också att lärarens återkoppling 
hade stor påverkan på elevernas slutgiltiga text under skrivprojektet. 

Nyckelord: Formativ bedömning, formativ återkoppling, skrivprocess, skrivprojekt, 
åk 4-6. 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1. Inledning 
Formativ bedömning är ett debatterat ämne i både skolans vardagliga 
verksamhet och i den pedagogiska forskningen. Trots att många studier visat 
på vilka positiva effekter formativ bedömning kan ha på elevers lärande, är 
fortfarande formativ bedömning långt ifrån ett självklart inslag i skolan (Black 
2015, s. 163). Att förändra traditionella undervisningsrutiner och att investera i 
en ny bedömningsprocess, samtidigt som skolorna förväntas klara av 
samhällets krav på undervisning och resultat, har visat sig gå långsammare än 
förväntat rent globalt  Däremot finns både riktlinjer och mål att den svenska 
skolan ska använda formativ bedömning.

Denna studie följer ett skrivprojekt i svenskämnet för en årskurs 4-6. Ett 
skrivprojekt, där skrivprocess används som lärandemedel, ger möjligheten att 
följa lärarens användning av formativ bedömning, och formativ återkoppling i 
synnerhet, på nära håll. Avhandlingar och examensarbeten har tidigare gjort 
studier på skrivprojekt, men de flesta (om inte samtliga) har använt sig av 
elevperspektivet. I denna studie är det läraren och hur dennes återkoppling 
påverkar elevernas texter under skrivprojektet som står i fokus. 
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2. Bakgrund 
Nedan följer en kort beskrivning av de termer som är relevanta för detta 
arbete. Termerna är formativ bedömning, skrivprocess och formativ 
återkoppling. Avsnittet avslutas senare med vad tidigare forskning visat om 
formativ bedömning och skrivprocess.

2.1 Definition av termer 

2.1.1. Vad är en skrivprocess? 
Skolverket (2011, s. 9) menar att en formativ bedömningsprocess definieras av 
att undervisningsmålen klargörs, samtidigt som läraren behöver samla på sig 
kunskap om var eleven befinner sig i relation till kunskapsmålen. Det är sedan 
lärarens återkoppling till eleven som ska svara på hur eleven når vidare till 
målen. Till skillnad från summativ bedömning ska en formativ 
bedömningsprocess upplysa hur eleven ligger till i förhållande till målen, men 
också ge besked om hur lärandet ska fortsätta. En summativ bedömning ger 
endast svar på vad eleven presterat just nu. I en formativ bedömningsprocess 
är det tre frågor som behöver tas i beaktning av både lärare och elev:

• Vad är målet?
• Hur ligger läraren/eleven till?
• Hur ska läraren/eleven gå vidare? (Skolverket 2011, s. 9)

Även om formativ bedömning som begrepp funnits sedan 1950-talet, är det 
först de senaste två decennierna som formativ bedömning fått en naturlig 
plats inom skolväsendet. Mycket av den formativa bedömningens nuvarande 
utbredning tillskrivs Black och Wiliams forskningöversikt från 1998. Inside the 
Black Box visade bland annat vilket positivt inflytande formativ bedömning 
kan ha på lärandet, och översikten blev ett startskott för mycket ny forskning 
kring formativ bedömning (Hirsh & Lindberg 2015, s. 7).

2.1.2. Vad är en skrivprocess? 
En skrivprocess handlar om att formulera en text från idéstadiet till en färdig 
produkt. Flower & Hayes (1980, s. 12) menar att en skrivprocess består utav 
tre steg: planering, omsättning i språk och revidering. Även Strömquist (2014, s. 
31) menar att en skrivprocess har tre nivåer, även om hon väljer att benämna 
dem: förstadiet, skrivstadiet och efterstadiet. Både Flower & Hayes samt 
Strömquists stadier kan brytas ner i ytterligare områden. I planeringsstadiet, 
eller förstadiet, ingår det bland annat att fundera på textens disposition och 
vilken mottagare texten riktar sig emot. Här gäller det även att göra research 
och analys av det tilltänkta området (Strömquist 2014, s. 31). I det andra 

���4



stadiet handlar det om att få ner en text på papperet. I detta ingår även att ha 
vetskap om grammatiska regler, använda rätt ord i sammanhanget och att 
texten har en röd tråd. I revideringsstadiet ingår det att läsa igenom texten och 
ändra om eventuella oklarheter eller felaktigheter (Flower & Hayes 1980, s. 
16).

2.1.3. Vad är formativ återkoppling? 
Formativ återkoppling är en gren som är central inom formativ bedömning.   
Hattie och Timperley (2007, s. 81) menar att återkoppling är en av de mest 
kraftfulla verktygen för lärande, men att dess inverkan kan både ha negativ 
och positiv effekt. Det som styr om en återkoppling blir framgångsrik eller får 
negativ inverkan på lärandet är vad återkopplingen innehåller, hur den 
framförs, vem som gör den och när den ges (Jönsson 2017, s. 88). Grundtanken 
i en formativ återkopplingsprocess är att föra elevens lärande framåt, och inte 
enbart svara på vad eleven har uppnått för resultat vid en specifik tidpunkt 
(Wiliam & Leahy 2015, s. 133).  

2.2 Tidigare forskning om formativ bedömning 

2.2.1. Formativa bedömningens förtjänster 
I studien Developing the theory of formative assessment (2009) utvecklar Black och 
Wiliam sina teorier kring formativ bedömning, och de fokuserar på att 
vidareutveckla deras grund från tidigare publicerad forskning på området. 
Black och Wiliam satte upp fem mål med studien som de skulle försöka 
uppfylla: (1) Sätta upp en gemensam bas för de aktiviter som bidrar till 
formativ bedömning. (2) Att koppla ihop formativa interaktioner med 
pedagogiska teorier. (3) Koppla ihop analys med annan forskningsteori som 
rör interaktioner i lärandet. (4) Utveckla aktiviter för formativ bedömning. (5) 
Eftersom analysen inte kommer ge några direkta svar, utan vara av 
utforskande karaktär, kan dess värde snarare vara att ge förslag på hur 
forskningen kan föras vidare (Black & Wiliam 2009, s. 6). På grund av denna 
forskningsöversikts syfte, blir det endast mål ett och fyra som kommer att 
redogöras för i det här sammanhanget.

För att besvara det första målet utgår Black & Wiliam (2009) från sin egna 
tidigare forskning kring formativ bedömning. I tidigare artiklar, (Wiliam 2000; 
Black et al. 2003; Wiliam 2007) utvecklade forskarna de fem aktiviteter som 
formativ bedömning bör utgå ifrån:

• Målkriterier ska göras tydliga för eleverna. 
• Frågor i klassrummet.
• Använd kommentarer vid bedömning.
• Kamrat- och självbedömning.
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• Formativ användning av summativa prov. (Black & Wiliam 2009, s. 7).

Formativ bedömning möttes dock av kritik för att sakna en tydlig teoretisk 
koppling (Black & Wiliam 2009, s. 7). Därför försökte Wiliam och Thompson 
(2007) skapa en teoretisk bas som formativ bedömning kunde vila på. De tre 
nyckelfaktorerna blev:

• Fastställ var eleven befinner sig i sitt lärande.
• Fastställ var eleverna ska i sitt lärande.
• Fastställ vad som krävs för att eleverna ska nå dit i sitt lärande. (Black & 

William 2009, s. 7)

Black och Wiliam menar att både lärare och elever har ett delat ansvar i den 
formativa bedömningen. Läraren ansvarar för att skapa en effektiv 
lärandemiljö, medan eleven har ansvaret för sitt eget lärande inom de ramar 
som en effektiv lärandemiljö ska bidra till (Black & Wiliam 2009, s. 7). Om 
formativ bedömning ska bli framgångsrik krävs det alltså att både lärare och 
elever är delaktiga i processen.

Till detta presenterar även Black och Wiliam (2009, s. 8) de fem 
nyckelstrategier Black och Thompson (2008) konstruerade för att främja den 
formativa bedömningen:

• Klargör målet med lärandet och kriterierna för att det ska lyckas.
• Skapa effektiva klassrumsdiskussioner och andra uppgifter som ger en 

inblick i elevens förståelse.
• Ge feedback som leder lärandet framåt.
• Aktivera eleverna som undervisningsresurser för varandra.
• Gör eleverna till ägare av sitt eget lärande.

Målet med dessa tre redovisade punktlistor är att skapa ett ”paraply” av 
aktiviteter som den formativa bedömningen kan stödja sig emot (Black & 
Wiliam 2009, s. 26).

Black och Wiliam (2009, s. 27) menar att det fortfarande finns potential att 
utveckla aktiviteterna kring formativ bedömning, där bland annat bättre 
vägledning till lärare kan vara ett sätt för att effektivisera processen.

Till skillnad från Black och Wiliams studie som fokuserar på formativ 
bedömning ur ett teoretiskt perspektiv, redogör Andersson och Palm (2016), 
Amhage (2013) och Vingsle (2017) med konkreta exempel från verkligheten 
när formativ bedömning används. 

Amhage (2013) har i sina studier fokuserat på feedback som verktyg i den 
formativa bedömningen. Amhage har ur ett socio-kulturellt perspektiv 
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analyserat feedback utifrån kamratbedömning och självutvärdering. 
Sammanlagt har Amhage analyserat 155 kamratresponser och 44 
självutvärderingar av distansstudenter på universitetet som läser det korta 
lärarprogrammet (Amhage 2013, s. 64). Av det resultat Amhage funnit menar 
hon att fem dimensioner av lärande konkretiseras i en framgångsrik 
feedbackprocess. En del är att eleverna lär sig att reflektera över sitt eget 
lärande i och med användning av själv- och kamratbedömning. På så sätt tar 
eleven makten över sitt lärande. För det andra kan blandningen av att både ge 
och få kamratbedömning samt självbedömningen användas som ett formativt 
hjälpmedel för det egna lärandet. Amhage menar också att 
återkopplingsprocesserna bidrar till ökad delaktighet. Detta tack vare att 
lärare och studenter sätter upp gemensamma riktlinjer för kamratbedömning, 
och därav skapas en ömsesidig insikt hos båda parter både i förståelse av 
lärandemålen samt uppgifterna som ingår i kursen. Amhage lyfter även fram 
att feedbackprocessen i kamrat- och självbedömning medför att eleverna blir 
delaktiga som ”lärare”, och därför får en inblick i sambedömning. Slutligen 
lyfter Amhage fram lärarens roll i återkopplingsprocessen och menar att en 
relevant återkoppling kan nyttjas vid bedömningen, men också som ett 
verktyg till att förbättra läraktiviteterna i fortsättningen (Amhage 2013, s. 
64-65).

Andersson & Palm (2016) har i sin studie fokuserat på 22 slumpmässigt 
utvalda matematiklärare i årskurs 4, som fick delta i ett professionellt 
utvecklat program för formativ bedömning under våren 2011. Programmet 
grundades sig på Wiliam & Thompsons (2008) idéer och de fem 
nyckelstrategier som presenteras ovan av Black & Wiliam (2009). Palm 
ansvarade själv för utbildningen som pågick 6 timmar i veckan under en hel 
termin, sammanlagt 144 timmar. Därutöver hade lärarna också 72 timmar 
inplanerade under terminen till att läsa litteratur om formativ bedömning 
samt att planera och reflektera kring formativa bedömningsaktiviteter 
(Andersson & Palm 2016, s. 96). I den kvantitativa studien ingick även en 
kontrollgrupp av lärare, som inte gick utbildningen för den formativa 
bedömningen. Både den deltagande gruppens och kontrollgruppens elever 
fick göra ett test under hösten 2011. Testen utformades av textförfattarna, 
erfarna grundskolelärare och utvecklarna av nationella provet i matematik 
(Andersson & Palm 2016, s. 97). Drygt ett år senare fick samma elever göra ett 
nytt test. Det är skillnaderna mellan elevernas resultat från testen som 
Andersson & Palm drar sina slutsatser ifrån. Sammanlagt ingick 362 elever i 
den undersökta gruppen och 376 elever i kontrollgruppen (Andersson & Palm 
2016, s. 96). Resultatet visade att eleverna vars lärare gått programmet för 
formativ bedömning, förbättrade sina resultat betydande jämfört med 
eleverna i kontrollgruppen (Andersson & Palm 2016, s. 99).  Andersson & 
Palm (2016, s. 99) menar ett empiriskt bevis som detta, där slumpvist utvalda 
lärare och kontrollgrupp användes, bidrar till att visa vilken påverkan 
formativ bedömning kan ha på elevernas prestationer. 
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Vingsle (2017) redogör i sin avhandling för resultatet från tre studier, som alla 
knyter an till formativ bedömning. I likhet med Andersson och Palm har 
Vingsle i samtliga studier undersökt formativ bedömning i ämnet matematik i 
den svenska grundskolan. I en studie granskar hon 23 publicerade artiklar 
mellan 2005 och 2014 som behandlar ämnet formativ bedömning och hur 
området kan användas i skolan (Vingsle 2017, s. 41). Ingen av studierna 
Vingsle granskade gav något svar på hur kamratbedömning och en integrerad 
formativ bedömningspraktik kan användas i verksamheten – däremot visade 
studierna på när metoderna lärarcentrerad formativ bedömning, feedback och 
självreglerat lärande använts inom ämnet matematik. I nästan samtliga fall 
visade studierna på en signifikant effekt på elevernas lärande vid 
användningen av de olika bedömningspraktikerna (Vingsle 2017, s. 42-43). 

2.2.2. Svårigheter med att implementera formativ 
bedömning i skolan 

Trots att mycket forskning, bland annat studierna ovan, visat för formativ 
bedömnings positiva inverkan på lärandet, vittnar också studier om att 
formativ bedömning varit svår att implementera i skolan på ett framgångsrikt 
sätt. Både Yan & Cheng (2014) samt Black (2015) lyfter fram denna bild.

Yan och Cheng (2014) har i sin kvantitativa studie fokuserat på 
grundskolelärare i Hong Kong och deras attityder till formativ bedömning. 
Totalt deltog 450 lärare från tio skolor i studien. Theory of Planned Behaviour 
(TPB) används som teoretiskt ramverk i studien. Analysen av den insamlade 
datan visade att lärare med en gynnsam instrumentell attityd, subjektiv norm 
och hög förmåga att tro på sig själv, var mer benägna att använda formativ 
bedömning i skolan (Yan & Cheng 2014, s. 132). Yan & Cheng menar dock att 
undersökningen inte på ett bra sätt kunde svara på hur den formativa 
bedömningen faktiskt såg ut i skolan. Tidigare studier har dock visat att även 
om lärare har en positiv attityd till formativ bedömning, används formativ 
bedömning inte återkommande i den dagliga verksamheten. Faktorer som 
påverkar detta är bland annat storlek på klassen och hög arbetsbelastning. 
Tidigare forskning har också visat att ett effektivt införande av formativ 
bedömning måste utvecklas i ett välfungerande klassrumsklimat (Yan & 
Cheng 2014, s. 133).

I Blacks studie (2015) granskar han åtta artiklar som rör formativ bedömning 
skrivna av forskare från åtta olika länder. De granskade artiklarna visar upp 
en nästan samstämmig syn – införandet av formativ bedömning i skolan har 
inte gått lika snabbt och blivit lika succéartat som förväntat. Några av de 
generella problem som de granskande artiklarna lyfter är bland annat 
spänningen mellan att investera i formativt lärande samtidigt som man ska 
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uppfylla samhällets krav. Det är även en lång och komplicerad process att 
förändra lärarrollen. (Black 2015, s. 163). Detta menar Black beror på att 
användning av formativ bedömning innebär en helomvändning i lärarens 
tidigare sätt att agera och hur de ska relatera till sina elever (Black 2015, s. 
171). De granskande artiklarna i Blacks studie belyser också det extraarbete 
som krävs av lärarna för att förändra deras sätt att agera och se på 
undervisning (Black 2015, s. 173). 

Black menar att Inside the Black Box (1998) kanske gav en för optimistisk bild 
av att det fanns tillräckligt med forskning för att visa hur formativ bedömning 
skulle användas på ett effektivt sätt inom skolverksamheten (Black 2015, s. 
163). En lösning på problemet enligt Black (2015, s. 174) kan vara att 
skolforskare behöver hitta metoder för att den akademiska forskningen ska 
kunna implementeras på ett bättre sätt i den praktiska verksamheten i skolan 
– då det trots allt är lärarna som har hand om den dagliga verksamheten

2.3.Tidigare forskning om skrivprocess 
I sin avhandling undersöker Randahl (2014) tre elevers skrivprocesser i 
ämnena svenska och fysik. Eleverna går det sista året på det 
naturvetenskapliga programmet på gymnasiet (Randahl 2014, s. 55). I ämnet 
fysik skulle eleverna skriva en laborationsrapport och i svenskämnet var 
uppgiften att skriva en realistisk eller naturalistisk text samt göra en 
hemtentamen på Kafkas Förvandlingen (2014, s. 57). Utifrån sitt resultat slår 
Randahl (2014, s. 204) fast att en skrivprocess i högsta drag är individuell, och 
att processen fram till den färdiga produkten skiljde sig åt för varje elev. I 
studien framgick det bland annat att en elev använde sig av sin förälder 
återkommande för att diskutera och utveckla texten, medan en annan elev 
använde sig frekvent av digitala medier för att dels diskutera sin text med 
andra, men också för att söka information till texten. Randahl (2014, s. 202) 
menar även att studien visar att ämneskontexten i hög grad påverkar 
skrivprocessens utformning. I ämnet fysik hade eleverna enklare att komma 
igång med sitt arbete, vilket enligt Randahl (2014, s. 202) beror på textens 
struktur samt att en laborationsrapport går att dela upp i olika avsnitt. Detta 
visar sig genom att samtliga elever som studeras i studien började med de 
delar som i deras tycke var enklast att skriva i laborationsrapporten. Inom 
svenskämnet var det framför allt inspirationsfasen som var mest 
tidskrävande, medan själva skrivandet gick förhållandevis enkelt.

Siv Strömquist har i flera decennier forskat och skrivit böcker om skrivprocess 
som lärandemedel i skolan. I artikeln Skrivprocessen - fortfarande aktuell? (2011) 
summerar hon sin tidigare forskning på området och vilken framtidsutsikt 
skrivprocessen har. Strömquist (2011, s. 32) menar att skrivprocessens 
viktigaste roll är att utveckla elever och studenter som skribenter, och att 
lärarens uppgift är att vara vägledare och inspiratör i denna process. 
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Strömquist (2011, s. 43) hävdar också att att en enorm utveckling har skett på 
området under de dryga 30 år som skrivprocessen varit ett lärandeverktyg i 
skolan. Skrivprocessen befinner sig i dag långt ifrån 1980-talets syn på 
skrivinlärning, där att hitta textens fel och brister var det centrala både för 
läraren och i kamratbedömningen (Strömquist 2011, s. 43).

Dagens studenter praktiskt taget kräver att få korrigera och lämna in nya versioner
av sina texter, men det är inte allt. Vi bearbetar också innan texten är färdig,
det vill säga de läser textutkasten högt för varandra, samtalar om dem och skriver
nya versioner. Ibland är de nya versionerna nya utkast, ibland är de färdiga texter.
Allt det här arbetet är i dag självklart – på 1980-talet var det fortfarande
ganska orealistiskt, även om man insåg att det var så det borde gå till. Med
ordbehandlingsprogrammens hjälp har bearbetningen blivit ett pedagogiskt
verktyg utan motstycke. Och vi är långt från 1980-talets ”avslutande bearbetning”
och felsökeri (Strömquist 2011, s. 43).

Avslutningsvis fastslår Strömquist (2011, s. 47) att skrivprocessen ständigt är 
aktuell och kommer så att förbli.

2.4. Förankring i styrdokumenten
I senaste läroplanen, Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och 
fritidshemmet (2018) nämns inte formativ bedömning som begrepp någon 
gång, men däremot går den att upptäcka mellan raderna. I avsnittet 2.7, 
Bedömning och betyg, uttrycks det att varje elev ska ”utveckla ett allt större 
ansvar för sina studier” och ”ska utveckla förmågan att själv bedöma sina 
resultat och ställa sina egna och andras bedömningar i relation till de egna 
arbetsprestationerna och förutsättningarna” (Skolverket 2018, s. 16). Detta går 
att jämföra med tre av de grundprinciper formativ bedömning vilar på: att ta 
ansvar för sitt eget lärande, självbedömning och kamratbedömning. 
Skolverket har även presenterat flera skrifter som handlar om formativ 
bedömning i och med implementeringen av den nya läroplanen 2011 (Hirsh & 
Lindberg 2015, s. 20).

Precis som begreppet formativ bedömning, återfinns inte heller ordet 
skrivprocess i den svenska läroplanen för grundskolan. Däremot kan 
lärandemedlet i sig, i alla fall om man följer Flower och Hayes (1980) och 
Strömquist (2011 & 2014) principer hur en skrivprocess ska fungera, uppfylla 
flera av de centrala målen inom svenskämnet för årskurserna 4-6. Det mål i 
det centrala innehållet som framför allt knyter an till skrivprocessen är: ”Olika 
sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man 
ger och tar emot respons på texter” (Skolverket 2018, s. 259). Men även fler 
exempel som går att koppla till ett skrivprojekt finns:
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• ”Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till 
exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas 
innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.”

• ”Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och 
stödord.”

• ”Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, 
kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.”

•  ”Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och 
ordförståelse.” (Skolverket 2018, s. 259-260.)  

���11



3. Syfte 
Denna studies huvudfokus är att utforska hur lärarens användning av 
formativ återkoppling i ämnet svenska kan bidra till elevernas skrivutveckling 
i årskurserna 4-6. Studien fokuserar även på att undersöka hur stor påverkan 
lärarens återkoppling har för elevens färdiga text. Studiens görs med följande 
forskningsfrågor i åtanke:
- Hur formulerar läraren den formativa återkopplingen både muntligt och 

skriftligt för att leda eleverna framåt i sin skrivutveckling?
- Hur agerar läraren för att försöka utveckla elevernas skrivande?

- Hur påverkar lärarens återkoppling elevens färdiga text?  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4. Metod 
I kapitlet kommer först studiens metod att beskrivas. Därefter redogörs 
urvalet och studiens teoretiska utgångspunkt. Metoddelens avslutande delar 
beskriver hur genomförandet gick till och studiens etiska aspekter.

4.1. Beskrivning av metod och material 

Syftet med denna studie är att utforska grundskolelärares arbete med 
formativ återkoppling i en skrivprocess och undersöka hur lärarens formativa 
återkoppling påverkar elevens skrivande. Med tanke på studiens syfte har en 
kvalitativ ansats valts för arbetet. Repstad (2007, s. 23) menar att det som 
oftast kännetecknar en kvalitativ studie är att den fokuserar på en avgränsad 
och specifik miljö, med slutmålet att kunna utkristallisera de särdrag och 
processer som utspelar sig inom denna miljö. 

Denna studie använder sig av en fallstudie som metod för att försöka besvara 
forskningsfrågorna. Yin (2007, s. 25) menar att en fallstudie är fördelaktig om 
aktuella händelser ska studeras, samt att flera olika typer av empiriskt 
material, såsom intervjuer, dokument och observationer går att använda. I 
detta arbete fokuserar fallstudien på fyra personer: eleverna Moa, Markus och 
Ellis samt läraren Sanna. Samtliga namn är fingerade. Varje fallstudie 
presenteras var för sig, men den gemensamma nämnaren är att lärarens 
återkoppling och hur den påverkar elevernas text i skrivprocessen, är det 
centrala.

I elevernas fallstudier är det dokument (elevtexter med lärarens skriftliga 
återkoppling) och intervjuer som används för insamling av det empiriska 
materialet. Fördelen med att använda dokument är att dessa kan studeras 
obegränsat antal gånger och ge precisa svar (Yin 2007, s. 112). Samtidigt menar 
Yin (2007, s. 115) att det är viktigt att inte se dokument som den fullständiga 
sanningen, utan att det kan finnas förklaringar bortom det som skrivs i 
dokumentet. I denna studie skulle detta kunna exemplifieras med att lärarens 
skriftliga återkoppling tolkas annorlunda av skribenten än vad som egentligen 
var meningen från läraren. För att kunna överbrygga detta används även 
intervjuer i fallstudien av eleverna. I intervjuerna är huvudfokuseringen på 
hur lärarens återkoppling, både muntligt och i skrift, påverkade elevens 
arbete under skrivprocessen. Trost (2005, s. 7) menar att intervjuer ofta ger ett 
väldigt rikt material, som belyser både intressanta mönster och åsikter och Yin 
(2007, s. 116) slår fast att en intervju oftast är den viktigaste informationskällan 
i en fallstudie. Däremot är det även här viktigt att väga upp 
insamlingsmetoden mot en annan, i detta fall dokument, då dåligt minne, 
svårigheter att uttrycka sig samt att intervjupersonen försöker ge en förskönad 
bild av verkligheten, är problem som kan dyka upp (Yin 2007, s. 119).

���13



I både elevstudien och lärarstudien används standardiserade intervjuer, där 
intervjufrågorna är utformade på samma sätt. I vissa av intervjuerna 
tillkommer dock uppföljningsfrågor. Även om Repstad (2007, s. 100) belyser 
att sådana frågor endast ska ställas om det absolut är nödvändigt, kan det 
göras om svaret inte belyser hela ämnet, om svaret är irrelevant eller uteblir 
helt, om svaret är uppenbart förhastat eller om intervjuaren inte förstår svaret. 
Detta har gjorts vid några tillfällen i denna studie. Studiens intervjufrågor 
finns i bilaga 1 och bilaga 2.

I fallstudien om läraren används intervju och observation som 
insamlingsmetod för datan. I studien användes en direkt observation, där 
lärarens muntliga återkoppling till eleverna studeras. Fördelarna med direkt 
observation som insamlingsmetod menar Yin (2007, s. 112) är att betraktaren 
kan fånga verkliga händelser i realtid. Medan dokument och intervjuer 
grundar sig på en annan persons tolkningar och beskrivningar, blir 
observatören själv förste tolkningsföreträdare. Yin (2007, s. 112) varnar dock 
att förutom den stora mängden tid som det krävs, är det också en fara i att 
studieobjekten kan påverkas av observatörens närvaro, vilket behövs tas i 
beaktning.

4.2. Urval och avgränsning 
Skolan valdes utifrån ett bekvämlighetsurval, då jag tidigare haft kontakt med 
den. Med tanke på att årskurserna 4-6 ingår i samma klass på skolan och 
samtliga deltog i skrivprojektet, var mitt önskemål att få studera en elev ur 
varje årskurs. En annan önskan var att eleverna som skulle ingå i studien hade 
nått olika långt rent kunskapsmässigt inom svenskämnet. Dessa önskemål 
baserades på att studien ville utforska om återkopplingen varierade beroende 
på årskurs och nivå på arbetet. Lärarna hade tidigare meddelat samtliga 
elever och deras vårdnadshavare i ett hembrev om min studie, och att både 
intervjuer, observationer och granskning av elevarbeten skulle ske. Både 
elever och vårdnadshavare fick chansen att meddela om de inte vill deltaga i 
studien. De elever som senare deltog i studien valdes ut av läraren, baserat på 
de urvalsönskemål som beskrivits ovan.

4.3. Teoretisk utgångspunkt 
Denna studie kommer att använda sig av en empirisk-hermeneutisk 
forskningsansats. Hermeneutikerns teoretiska utgångspunkt är empiri, logik 
och igenkännande. (Thurén 2007, s. 103). Thurén (2007, s. 103) menar att en 
hermeneutisk tolkning är av vikt om studien handlar om att förstå människor, 
deras handlingar och resultatet av en människas handlingar.
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Nyström (2007) beskriver sju principer som empirisk-hermeneutisk forskning 
grundar sig på. Steg ett är att formulera ett forskningsproblem. Är frågorna av 
existentiell art och svaret i den insamlade datan finns mellan raderna, är en 
hermeneutisk ansats användbar för studien. Andra steget enligt Nyström 
(2007) är att reflektera och problematisera kring sin egen förförståelse, och 
vilken inverkan detta kan ha på ens tolkning av resultatet. Steg tre handlar om 
insamlingen av data, där Nyström (2007) menar att intervjuer och 
observationer är de vanligaste metoderna i en hermeneutisk studie. Det fjärde 
steget är att skaffa sig en bild av detta insamlade materialet med hjälp av 
inläsning. Här påpekar Nyström (2007) att det finns en viktig skillnad med en 
hermeneutisk forskningsansats, jämfört med ett vanligt förhållningssätt. Den 
första genomläsningen syfte är att skaffa sig en förståelse av helheten, innan 
tolkningarna av de olika delarna börjar. Centralt är enligt Nyström (2007) att 
ha ett kritiskt förhållningssätt och vara medveten om hur mycket förståelsen 
påverkar synen på datan. De sista tre stegen Nyström (2007) redogör för, 
handlar om olika analysverktyg till att tolka materialet. Denna studie kommer 
att söka efter mönster i den insamlade datan, baserat på studiens 
forskningsfrågor, och därefter förklara resultatet med hjälp av tidigare 
forskning och relevant litteratur.

4.4. Genomförande 

4.4.1. Observation 
Vid genomförandet av observationerna uppmanades läraren att i största 
möjliga mån att inte påverkas av min närvaro. Läraren visste på förhand att 
jag ville följa skrivprojektet och att formativ återkoppling var dess 
huvudtema, men mer exakt vad som studerades under observationstillfällen 
meddelades inte. Eftersom eleverna var bekanta för mig sedan tidigare, 
behövdes ingen genomgående presentation av min närvaro. Det som 
meddelades av läraren var att jag skulle komma finnas på plats under några 
lektioner för att göra en undersökning till ett skolarbete. Under observationen 
försökte jag befinna mig så nära läraren som var möjligt för att uppfånga den 
hjälp och kommentarer hon förmedlade till eleverna. Hur eleverna agerade 
eller vad de skrev var inte av intresse för observationen. Något 
observationsschema användes inte, utan i stället antecknades alla former av 
kommentarer från läraren till eleverna som kunde uppfångas under 
observationstillfället. Sammantaget bestod skrivprojektet av sju organiserade 
lektioner, av dessa observerades tre.

4.4.2. Intervju 
Samtliga intervjuer till studien utfördes i ett grupprum på skolan där 
undersökningen genomfördes. Intervjuerna skedde efter att skrivprojektet var 
avslutat. Innan varje intervju gick jag igenom de etiska aspekterna som gäller 

���15



för studien. Jag valde att inte spela in intervjuerna med eleverna, utan i stället 
försöka göra så exakta anteckningar som möjligt. Motiveringen till detta är 
den tid som en transkribering kräver, men också med baktanken att på grund 
av elevernas ålder, borde svaren inte vara allt för invecklade. För att klargöra 
att allt blev korrekt läste jag upp frågan igen för eleven och sedan dennes svar. 
Vid intervjun av läraren spelades hela innehållet in och transkriberades. 
Förkortning används vid dialogskrivningen av intervjuerna. I står för 
intervjuare och i benämningen av eleverna och läraren används det fingerade 
namnets begynnelsebokstav. 

4.4.3. Granskning av text 
Efter att skrivprojektet avslutades fick jag ta del av tre elevers arbeten under 
skrivprojektet. Vid granskningen av elevtexter återger jag autentiskt elevernas 
första utkast. I de övriga utkasten redovisas sedan förändringar i texten som 
har skett efter att lärarens återkoppling har givits. Lärarens återkoppling kan 
se olika ut beroende på vilken fallstudie som redovisas. Detta beror på att 
läraren i vissa fall har kommenterat direkt i texten och gjort markeringar, 
medan hon i andra fall har gett en generell kommentar i inledningen av 
texten. Detta går bland annat att se i fallstudie ”Markus”, där Sanna gett en 
generell kommentar på utkast två, medan hon i fallstudien ”Ellis” går igenom 
hela utkast två och markerar direkt i texten i sin återkoppling. 

4.5. Etiska aspekter 
Studien följer de riktlinjer och principer inom humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning som Vetenskapsrådet (2002) rekommenderar 
för att garantera individskydd. I detta ingår informationskravet, där samtliga 
deltagare i studien ska informeras om sin uppgift i projektet och vilka villkor 
som gäller (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). I samtyckeskravet innebär det att 
samtycke skall inhämtas från deltagarna. Är de tilltänkta personerna i studien 
under 15 år bör detta inhämtas från vårdnadshavare (Vetenskapsrådet 2002, s. 
9). Den tredje principen är konfidentialitetskravet, vilket innebär att 
informationen som ges i studien inte ska kunna användas av obehöriga 
(Vetenskapsrådet 2002, s. 12). I den här studien visas detta genom att alla 
namn är fingerade och att skolans namn samt kommun inte nämns.  Det sista 
kravet är nyttjandekravet, vilket innebär att uppgifter om deltagarna i studien 
inte får användas i kommersiella syften eller i på andra sätt icke-vetenskapliga 
aktiviteter (Vetenskapsrådet 2002, s. 14).  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5. Resultat 
I resultatavsnittet presenteras först den uppgift klassen fick av läraren. 
Därefter kommer tre av elevernas texter att redovisas. Det första utkastet av 
eleven kommer att presenteras i sin helhet, medan jag när det gäller de övriga 
utkasten kommer att ge exempel på vilka förändringar som gjorts i texten 
utifrån lärarens återkoppling. Lärarens skriftliga återkoppling kommer att 
presenteras efter varje utkast. Efter det första utkastet har läraren 
kommenterat kortfattat några av textens styrkor och svagheter. Detta kommer 
att redovisas i sin helhet. I det andra utkastet går läraren in mer ingående i 
texten och korrigerar bland annat meningar, styckeindelningar och 
felstavningar.. Här kommer exempel av lärarens återkoppling att ges. Alla fall, 
där en korrigering har skett från det första utkastet och ges som exempel i 
resultatdelen, kommer att färgmarkeras.

Varje fallstudie börjar med en kort beskrivning av elevens text och i vilken 
årskurs eleven hör hemma i. Fallstudien avslutas med en intervju med 
textförfattaren. I avsnittets avslutande del presenteras denna studies 
klassrumsobservationer samt intervjun med läraren. Alla namn i studien är 
fingerade. I denna studie benämns läraren som Sanna, medan eleverna heter 
Moa, Markus och Ellis.

5.1. Uppgiften 
Elevernas uppgift var att skriva en berättelse på maximalt tre sidor via en 
dator. Valet fanns även att skriva en handskriven berättelse, men ingen i 
klassen valde det alternativet. Berättelsen skulle utgå från en bild, antingen en 
bild eleven fantiserade ihop ur eget huvud, eller använda de bilder som var 
framtagna av Sanna. I uppgiften poängterar Sanna att det är viktigt med en 
inledning som fångar läsaren, att hålla en röd tråd berättelsen igenom och att 
slutet ska förklara de skeenden som tidigare beskrivits i berättelsen. I 
uppgiften uppmanades även eleverna att använda beskrivningar som är 
kopplade till våra mänskliga sinnen, alltså: hörsel, syn, lukt, smak och känsel.

Första steget i uppgiften var att eleverna skulle göra en tankekarta för att 
planera sin berättelse. Därefter började själva skrivandet. När eleven kände sig 
färdig med texten skulle den delas till Sanna via tjänsten Google Docs. Där 
lämnade Sanna sin skriftliga återkoppling och texten skulle därefter bearbetas 
tills stadiet där båda parter var nöjda med texten. I nästan samtliga fall skedde 
detta i form av tre utkast, varav två med återkoppling av Sanna. Det 
slutgiltiga målet var att få till en så korrekt text som möjligt utifrån elevens 
nivå. Den fullständiga uppgiftsbeskrivningen finns i bilaga 3
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5.2. Fallstudie Moa 
Moa går i årskurs 6. Hennes berättelse handlar om Sky, en 28-årig flicka som 
lever tillsammans med sin pappa Fredrik. En morgon vaknar hon upp och får 
en känsla av att hennes pappa är i fara. En känsla som visar sig stämma.

5.2.1. Moas första utkast 
”Olyckan

Sky vaknar till. Hon har andan i halsen, paniken spreds i hela henne. Hon försökte andas lugnt 
men det gick inte hon hade en känsla av att hennes pappa var i fara hon kollade på klockan. 
4:50 var klockan hennes pappa Fredrik skulle ha kommit hem för 5 timmar sedan, något var fel. 
Tänkte hon för sig själv. Hon satte sig upp i sängen det hängde några kläder på en stol. Jag tar 
dom och sen måste jag åka till lokalen pappa jobbar på, tänker hon. Hennes pappa var det enda 
hon hade.

Sky är 28 år. Hon bor ensam med hennes far, hennes mamma hade dött i 
cancer
och hennes pappa.. Honom var hon väldigt orolig för just nu.

Hon var nu framme i stan hon sprang mot lokalen hennes pappa jobbar på, hon såg skylten 
”Save The Aquatics” hon sprang in fort.

”Save the Aquatics” Eller STA är stället som Fredrik jobbar på, dom räddar djuren i havet. Det 
var ett farligt jobb, tänk om något var fel?

Tjejen i receptionen sprang fram till Sky.
-Sky! Jag är glad att du kom, följ med här. Sa hon.
Sky försökte andas lugnt men det var svårt hon följde med tjejen i receptionen som heter Sanna.

Hon gick med Sanna till hennes pappas chefs kontor. Chefen heter Hans och var väldigt god 
vän med Skys pappa. Hans såg orolig ut.
-Hej Sky, sätt dig ner. Sa han.
Sky satte sig ner på en stol, Sanna gick ut.
-Jo såhär är det, vi har inte hört något från din pappa än. Sa Hans tyst.
Sky svalde.
-Vart är han då?! Sa sky och hon lät desperat.

-Han skulle ta hand om ett djur han har ansvar för, en haj och den enda information vi har är att 
senast vi hörde något från honom var när han blivit nedsänkt i havet i en kapsel. Sa Hans.
Sky fick panik.
-Vart är han!! Skrek Sky.
-Lugn sky, han är vid södra stranden du vet? Sa hHans.
-Jag åker dit! Sa Sky.
-Nej! Det är för farligt! Vi har skickat några dit redan vi kan inte göra mer.
Sky lyssnade inte hon sprang bara ut.
Hon satte sig i bilen och körde mot den södra stranden hon visste precis vart det var, hennes 
pappa hade visat henne den platsen förut.

När hon var framme såg hon en mamma människor på stranden hon såg även 3 räddningsbåtar 
som åkte ut mot havet, hon tyckte hon såg en som STA äger där ute. Det var en båt som inte 
hade åkt än hon sprang dit och hoppade på båten.
-Hörru du! Hoppa av båten! Sa mannen som stod vid rodret.
-Nej! Jag är här för att hjälpa till kör dit nu!! Sa Sky bestämt.
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Mannen sa inte emot utan började köra iväg ut på havet..
-Pappa!! Skrek Sky men hon fick inget svar.
Hon hoppade i vattnat det var svårt att se något i vattnet men hon såg ngot lite längre bort, var 
det hennes pappa? Eller var det.. EN HAJ!! Det var en haj som simmade rakt mot henne!! Vad 
skulle hon göra? Hon simmade upp mot ytan precis när hajen skulle försöka bita tag i hennes 
fot, båten var kvar så hoppade snabbt upp i båten.
-Men herre jesus flicka! Vad tror du att du håller på med? Sa mannen argt.
-Det var en haj!! Men det gick bra jag hann ta mig upp i båten men kör dit bort nu!! Skrek hon 
och tårarna började komma.
-Kör mot dom andra!
Dom började köra närmre och närme. Sky såg en massa personer som gjorde allt dom kunde för 
att försöka veva upp kapseln.
-Vad händer?! Sa Sky.
-Fredrik är där nere linan till kapseln har fastnat och kapseln har fått ett hål, det läcker in en 
massa vatten. Sa en av männen.
Sky grät, hon såg kapseln lite längre ner hon skulle precis hoppa ner i vattnet men då kom 
hajen. Det var samma haj som innan. Det otäcka djuret försökte krossa glas kapseln.. och den 
lyckades, en massa glas bitar forsade iväg och hennes pappa med. Hajen bet tag om Fredrik och 
började simma ner mot havets botten.
-NEJ!! Skrek Sky, hon samlade allt sitt mod och hoppade i. Hon simmade efter hajen, det var 
blod över allt. När hon var tillräckligt nära försökte hon få hajen att simma mot henne och det 
funkade faktiskt när den var tillräcligt nära slog hon den på gälarna hajen släppte taget om 
Fredrik och simmade snabbt iväg. Sky tog tag i hennes pappa och simmade upp med honom till 
ytan. Sen gick allt så fort alla hjälpte till att få upp Fredrik i en av båtarna och åkte in mot land, 
någon ringde ambulansen som kom fort. Sky fick också hjälp, hon blev inlindad med en stor 
varm handduk. Hon åkte med hennes pappa till akuten.

Det hade gått 3 timmar. Fredrik var medvetslös och hade varit det ett tag nu. En doktor kom 
fram till Sky och bad henne komma in till rummet. Hon såg hennes far i en av sängarna hon sa 
inget hon var alldeles stum.
-Han kommer få stanna över natten och det får du med. Sa Doktorn.
Det var en lång natt..

På morgonen så vaknade hon bredvid hennes pappa, det lät som att han andades! Hon sprang 
ut och letade efter doktorn.
-Pappa andas! Sa Sky till doktorn.
Doktorn följde med och Sky hade rätt Fredrik andades faktiskt! Det tog ett tag innan han hade 
vaknat men.. Han överlevde men hade fåt stora bit sår på ryggen och magen.
-Åh Sky, min fina du. Sa Fredrik när han hade vaknat.

Fredrik och Sky var båda oskadda och Sky hade blivit intervjuad och skriven om i tidningen. 
Hon var en hjälpte.

Slut
Av Moa”

5.2.2. Sannas skriftliga återkoppling på utkast ett
+ Röd tråd
+  Känsla/beskriver
- Komma + liten bokstav i dialog
- Stavning
- Särskrivning
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• När det är dialog ska du ha komma och liten bokstav
• Tal under 11 skriver man med bokstäver
• Rätta orden med rött streck under 
• Kolla liten bokstav i dialog
• Bitsår är ett ord
• Du ska använda komma i dina meningar. Prata med mig då det är på flera 

ställen i din text

5.2.3. Moas andra utkast 
Moas andra utkast är snarlikt hennes första utkast. Den stora skillnaden är att 
varje dialog avslutas nu med ett kommatecken och sedan en liten bokstav. 
Några korrigeringar av felstavade ord har åtgärdats, men fortfarande återstår 
det ett par.  Endast en korrigering av kommatecken har gjorts i utkastet: ”4:50 
var klockan, hennes pappa Fredrik skulle ha kommit hem för 5 timmar sedan, 
något var fel.”

5.2.4. Sannas skriftliga återkoppling på utkast två 
I sin återkoppling till det andra utkastet är Sanna betydligt mer ingående. 
• Hon markerar tio ställen i texten där hon tycker att ett kommatecken ska 

vara. 
• Hon markerar den första meningen i texten och ändrar tempusformen. ”Sky 

vaknade till. Hon hade andan i halsen, paniken spreds i hela henne”.
• Hon markerar fem ställen i texten där ”hennes pappa” ska ersättas med ”sin 

pappa”.
• Hon markerar två gånger i texten där hon vill att tre punkter ska användas 

och inte två.
• På tre ställen i texten uppmanar Sanna Moa att ge mer detaljerade 

beskrivningar och att fler känslor ska uttryckas. 

5.2.5. Moas färdiga text 
I Moas färdiga utkast går det visa hur hon använt den skriftliga 
återkopplingen av Sanna under skrivprojektet. Utifrån Sannas återkoppling på 
utkast två har Moa nu satt dit ett kommatecken på de ställen Sanna 
markerade. Moa har även ändrat tempusformen i den första meningen samt 
skriver ”sin pappa” i stället för ”hennes pappa” på de ställen Sanna pekade 
ut. Moa åtgärdade inte samtliga felstavade ord och särskrivningar utifrån 
Sannas återkoppling på det första utkastet, dessa har däremot ändrats nu. 
Dock har Moa inte ändrat att tre punkter ska användas vid ett ord eller en 
mening som inte avslutas, utan där är det fortfarande två punkter som 
frekvent används texten igenom. Moa skriver också alla tal som används i 
texten med siffror.
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5.2.6. Intervju med Moa 
I intervjun berättar Moa att det svåraste inom skrivprojektet var att hålla en 
röd tråd i berättelsen och att komma igång med själva skrivandet. ”Jag brukar 
ha jättemycket idéer till berättelsen, men sen är det… (lång paus) jättesvårt att 
liksom få ihop det.” Hon visste däremot inte om det var något speciellt hon 
hade svårt med inom det svenska språket, utan ansåg att hon kunde det bra. 
Idén till berättelsen uppstod genom att använda de bilder Sanna försåg 
eleverna med. ”Jag valde den med två människor i en kapsel och en krokodil 
utanför. Men jag vill ha det lite mer brutalt, så jag valde en haj istället för en 
krokodil. Och sen var det här tjejen Skys pappa som skulle råka ut för det”. 

Resterande delen av intervju fokuserade mer på vad Sannas återkoppling 
hade för betydelse på texten. 

I:Under skrivprojektet – fick du någon hjälp av Sanna under lektionstiden när du skrev? I 
sådana fall, hur kunde det låta?
M: Jag vet inte…hon skrev ju mest var vi kunde förbättra. I Google Docs då och sen kunde hon 
dela det med oss. Men om jag bad henne om hjälp fick jag det under lektionen också.
I: Kommer du ihåg om det när var något speciellt du bad henne om hjälp?
M: Jag fick bara mest… om jag inte förstod vad hon skrev i Google Docs så kunde jag fråga vad 
hon menade. Det var ju någonting med kommatecken. Då visade hon vart jag skulle sätta ut på 
några ställen. Men det skrev hon ju också i Google Docs sen i dokumentet.
I: Hur skulle du säga att Sannas återkoppling, både muntligt och i skrift, mest var under 
projektet? Tror du att det är vanligare att hon säger/skriver ”Här ska det vara stor bokstav”, 
eller är det mer vanligt att det är ”kom ihåg var det ska vara stor bokstav”?
M: Kom ihåg när det ska vara stor bokstav. Fast ändå lite båda…hon visade ju ibland var det 
skulle vara stor bokstav också.
I: Upplevde du att hon pekade ut felen om hon hittade dem?
M: Ja, det gjorde hon. Inte alla, men några… det var nog mest för att visa vad jag gör för fel när 
jag skriver. 

På frågan om Moa kunde komma ihåg några av Sannas kommentarer på det 
första utkastet, berättar hon att hon fick återkoppling om hur en dialog skulle 
formuleras, att hon skulle ge mer detaljerade beskrivningar på vissa ställen, 
att det var hon som var berättaren och inte blanda nutid och dåtid.

I: Hjälpte Sannas kommentarer dig?
M: Ehm… ja. Alltså, när hon visade vart jag gjort fel så såg jag också att det var fel. Eller vissa 
saker kunde jag kanske inte så bra. Typ som det där med kommatecken och några ord som 
skulle sitta ihop… vad heter det nu igen?
I: Särskrivningar?
M: Ja, precis. Men det kan jag bättre nu och det där med kommatecken. Sanna sa att jag skulle 
läsa upp texten för mig och om jag inte tog några andningspauser när jag läste var meningen 
för lång.
I: Har Sannas hjälp gjort dig bättre att skriva?
M: Ja. Jag tror hon har hjälpt mig mycket. Fast det är lite som jag kunnat löst själv.
I: Vad skulle du säga att du lärt dig efter skrivprojektet?
M: Varje gång jag skriver får jag mer och mer tankar och kreativiteten kommer mer och mer. 
Hur skulle jag kunnat förändrat texten om jag ville göra en fantasytext… sånna saker. Sen har 
jag blivit mer uppmärksam på typ kommatecken och så. Jag tror nog att jag har lärt mig det nu.
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5.2.7. Sammanfattning av fallstudie Moa 
Den egentligen enda skillnaden mellan Moas första utkast och den färdiga 
texten är att det svenska språket behandlas på ett mer korrekt sätt. Någon 
förändring i handlingen har inte skett, utöver att mer detaljerade 
beskrivningar har tillkommit i vissa delar av texten. Att Sannas återkoppling 
har resulterat i att Moa har gjort vissa ändringar i sin text är tydligt. Det går 
bland annat att exemplifiera genom den återkoppling Sanna gav efter utkast 1, 
där Sanna påpekade att det skulle vara kommatecken och liten bokstav vid 
dialogskrivning. Samma sak syns på återkopplingen efter utkast 2, där Moa 
har fixat kommatecken på alla de ställen som Sanna markerade. Moa berättar 
också i intervjun att hon har åtgärdat sin text efter Sannas skriftliga 
kommentarer. Hon kunde dock inte redogöra för något fall där hon fick, eller 
behövde, hjälp av Sanna muntligen under skrivprojektet under lektionen. 

Samtidigt är det vissa gånger i den färdiga texten där Moa inte har korrigerat 
trots Sannas återkoppling. Detta gäller bland annat att siffror under 1-12 inte 
skrivs med bokstäver, trots att det påtalas i återkopplingen till utkast 1 (även 
fast Sanna skrev siffror 1-11). På samma sätt har Moa inte heller åtgärdat de tre 
punkter som ska användas vid ett oavslutat ord eller en oavslutad mening, 
utan har genomgående skrivit två punkter, trots Sannas återkoppling efter 
utkast 2. I den färdiga texten finns även några språkfel som Sanna inte gett 
någon skriftlig återkoppling på i något av utkasten. Moa skriver bland annat 
”dom” samt använder versaler där det bör vara gemener.

5.3. Fallstudie Markus  
Markus går i årskurs 4. Hans berättelse handlar om Tomas och hans kompis 
Simon, som tillsammans ger sig ut på jakt efter den sista återstående 
mammuten.

5.3.1 Markus första utkast 
”Den utrotningshotade mammuten

Det var på istiden det hände, mammutarna håller på att dö ut. Det fanns bara några kvar. Det 
var då det började. Det sägs att en mammut blev fastfrusen och bevarad.

Jag heter Markus. Jag bor i en helt vanlig by, Ytterån heter den. Jag och min kompis Simon är 
väldigt intresserade av istiden, Simon bor på andra sidan vägen, vi brukar gå till varandra. Vi 
har en koja som vi brukar gå till, där brukar vi prata med varandra om sånt som händer. Idag 
ska vi till kojan. Jag brukar ringa till Simon. Jag ringer han nu:

Hej kan du komma till kojan nu?
Ja bra vi ses där.
Nu går jag till kojan. Det är en liten bit dit. Nu är jag i kojan. Simon är redan där.
Hej sade jag.

���22



Hej sade Simon. Jag vill att du ska komma för att jag har hört om en spännande sak från istiden! 
En mammut har blivit bevarad i isen men ingen har hittat den en, men vi kan vara dom som 
hittar den först! Det sägs att den finns på Antarktis. 
Men det är ju så kallt där sade Simon.
Jag vet men vi får utrusta oss med rätt kläder. Vill du göra det? Jag vet inte. Men snälla. Okej! 
Jaaaa! Men hur ska vi komma dit? Vi måste åka båt.
Vart ska vi få tag på en båt då? Vi kommer på det eftersom det blir för mycket frågor nu. Nu kör 
vi! Vi var ensam hemma så våra föräldrar märker inget. Vi skulle vara det en vecka. Vi bor nära 
en flygplats så vi kan gå till den. Så vi hoppade in där väskorna och ryggsäckar och sånt finns 
och vi flög till Chile. Det var en lång resa men till slut var vi framme. Vi var längst ner i Chile 
vid en hamn. Vi såg många båtar. Klockan var sju. Vi hade pengar till att hyra en båt. Vi hittade 
en båt som vi hyrde. Den var vid hamnen. Vi satte oss i båten. Den var lite vinglig men det gick 
bra. Vi satte på motorn. Den kunde gå väldigt snabbt. Vi förberedde oss med att ta på oss tjocka 
kläder. Det var en lång resa men till slut var vi framme. Det var kallt. Vi visste vart vi skulle vi 
skulle för vi hade läst om vart dom trodde den fanns. Vi gick och letade. Vi såg att det var en 
brun päls under isen. Där var den. Vi var tvungen att ringa några forskare. Dom kom fort. Vi 
fick åka hem. Efter en vecka hade dom fått ut mammuten. Den var på ett zoo i Sverige. 
Problemet var att många försökte tjuvjaga den för att få mammutens betar och päls. Idag hände 
något hemskt. Det var någon som hade skjutit mammuten i benet. Pang! lät det. Alla i 
personalen vaknade. Dom sprang till mammuten. Mammuten låg på marken och hade ont. 
Dom fick ringa en veterinär. Sedan kom veterinären och lindade bandage runt mammutens ben. 
Tjuven blev gripen och mammuten överlevde. Jag och Simon fick åka till den när vi ville. Nu 
mår mammuten bra igen. SLUT”

5.3.2. Sannas skriftliga återkoppling på utkast ett 
• Gör stycken
• När det är någon som säger något ska det vara talstreck och ny rad
• Skriver alltid vem som säger något i dialogen. Du kan också variera dig 

med: sa… frågade… skrattade… utbrast… viskade…
• Liten bokstav efter det som någon säger.
• När mammuten var skadad kan du berätta om hur den luktade, lät och 

kanske om du tog på den hur det kändes
• Skriv gärna de istället för dom som är talspråk. I slutet på berättelsen så har 

du flera meningar som börjar med dom. Det kan man byta ut mot 
personalen, skurkarna, veterinärerna mm. Gör gärna nåt fler stycke.

5.3.3. Markus andra utkast 
Utifrån Sannas återkoppling på det första utkastet har Markus andra utkast 
fler stycken. Samtliga dialoger inleds nu med ett talstreck, dock förblir vem 
som säger vad i dialogen fortfarande otydligt. Markus verkar också ha gjort 
en feltolkning av Sannas återkoppling som gäller ny rad efter dialog. Varje 
avslutad mening i en dialog följs av två blankrader. Se exemplet nedan:

-Jag vet men vi får utrusta oss med rätt kläder. Vill du göra det?

-Jag vet inte.
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-Men snälla.

Markus har inte gett någon ytterligare beskrivning hur mammuten skadades, 
eller ändrat dom till de/dem. 

5.3.4. Sannas skriftliga återkoppling på utkast två 
I sin återkoppling till det andra utkastet skriver Sanna igen att Markus 
behöver göra det tydligt vem som säger vad i dialogerna. Hon visar också 
med ett exempel hur en dialog ska skrivas: ”Jag tycker om köttbullar, sa/
berättade/ropade/skrek Johanna”. Därefter markerar hon i Markus text att de 
två blandraderna emellan en avslutad mening i dialogen ska tas bort. Sanna 
skriver sedan en kommentar intill texten: ”Efter avslutad mening i dialogen, 
tryck på ENTER-knappen och börja med nästa mening i dialogen”. Sanna 
markerar också att Markus ska skriva sa i stället för sade. 

Avslutningsvis skriver Sanna att hon vill att Markus ska vara ännu mer 
beskrivande i vad som händer, framför allt riktar hon denna återkoppling mot 
textens avslutande del. ”Försök beskriva med ännu mera känsla vad som 
händer när mammuten kommer på zoo i Sverige och de som tjuvjagar den. 
Hur låter det och hur luktar det när mammuten blir attackerad? Hur hittade 
de tjuven?”

5.3.5. Markus färdiga text 
Jämfört med Markus första utkast är det framför allt läsvänligheten som höjts 
flera steg i den färdiga texten, medan handlingen förblivit densamma. Det är i 
nästan samtliga fall tydligt vem som säger vad i dialogerna och de två 
blankraderna som återfanns i utkast två är nu borttagna. I stället för att enbart 
skriva ”sa Markus/Simon”, varierar Markus också med ropade och frågade 
Markus/Simon. Den färdiga texten består i jämförelse med det första utkastet 
av betydligt fler stycken, även om fler styckeindelningar vore möjliga. 
Exempelvis förblir textens avslutande stycke 29 rader långt. Även den 
återkommande användningen av ordet ”dom” är lika intakt i den färdiga 
texten som i det första utkastet.

I den färdiga texten har däremot Markus adderat betydligt fler känslor i sina 
beskrivningar av de händelser som sker i berättelsen. Detta gör sig framför allt 
tydligt i textens avslutande del när mammuten hamnat på zoo i Sverige. I 
exemplet nedan görs en jämförelse med det första utkastet och Markus färdiga 
text när han beskriver händelsen som uppstår på zooet:

Första utkastet
”Pang! lät det. Alla i personalen vaknade. Dom sprang till mammuten. Mammuten låg på 
marken och hade ont. Dom fick ringa en veterinär. Sedan kom veterinären och lindade bandage 
runt mammutens ben. Tjuven blev gripen och mammuten överlevde.”
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Färdiga texten
”Pang! lät det. Alla i personalen vaknade. Dom sprang till mammuten. Mammuten låg på 
marken och hade ont, det lät högt med ett konstigt ljud, jag har aldrig hört ljudet så det var 
säkert därför jag tyckte att det lät konstigt. Dom fick ringa en veterinär. Sedan kom veterinären 
och lindade bandage runt mammutens ben. Dom hittade fotspår på marken. Det var storlek 41. 
Dom hittade också ett hårstrå på backen. Dom visste vem det var. Det var dom värsta 
tjuvjägarna i Ytterån!”

5.3.6. Intervju med Markus 
Markus berättar att det svåraste med ett skrivprojekt är att komma på vad 
berättelsen ska handla om. Efter att ha försökt komma på en egen idé, 
använde han sig till slut av de bilder Sanna försåg eleverna med. Där fann 
Markus bilden på en fastfrusen mammut. Efter att ha kollat med en 
klasskamrat om denne ville vara med i berättelsen, bestämde sig Markus för 
att skriva sagan om Markus och Simon och deras resa för att få se den sista 
mammuten.

I: Under skrivprojektet – fick du någon hjälp av Sanna under lektionstiden när du skrev? I 
sådana fall, hur kunde det låta?
M: Eh…jag fick bara mest hjälp om jag inte förstod vad hon skrivit. Då frågade jag vad hon 
menade med det.
I: Kan du komma på något speciellt som du inte förstod?
M: Eh… jag behövde hjälp att fixa stycken (lång tystnad). Jag tror inte det var så mycket mer.
I: Kommer du ihåg vad hon gjorde när du behövde hjälp med styckena?
M: Ja… hon fixade styckena åt mig. Om jag minns rätt.
I: Hur skulle du säga att Sannas kommentarer, både muntligt och i skrift, mest var under 
skrivprojektet? Tror du exempelvis att hon säger/skriver ”här ska det vara stor bokstav”, eller 
är det mer vanligt att hon säger ”kom ihåg när det ska vara stor bokstav”?
M: Man får själv hitta vart det ska vara stor bokstav. Fast hon kunde också visa ibland vart det 
skulle vara stor bokstav.

Markus berättar att han fortfarande tycker det är svårt att veta när det ska 
vara stycken, även efter skrivprojektet. Däremot känner han sig säker på hur 
en dialog ska skrivas, samt att han har blivit bättre på att få med känslor i 
texter.

I: Vad skulle du säga att du lärt dig efter skrivprojektet?
M: Eh… (lång tystnad). Det där med dialog. Det kan jag nog nu. Tror jag. Sen… att beskriva lite 
bättre med känslor. Och kanske stycken. Eller, stycken tycker jag fortfarande är svårt.
I: Har Sanna hjälpt dig i ditt lärande?
M: Ja, det tror jag. Hon hjälper ju mig alltid om jag behöver hjälp. Hon är en bra lärare.

5.3.7. Sammanfattning av fallstudie Markus 
Att Sannas återkoppling haft stor inverkan på förändringen från Markus 
första utkast till den färdiga texten är tydligt. Markus har i nästan samtliga 
fall, åtgärdat allt (eller fått hjälp) utifrån Sannas återkoppling. Hur en dialog 
skulle skrivas exemplifierade Sanna i sin återkoppling på utkast två, och detta 
hade Markus sedan fixat till sin färdiga text. I intervjun berättade också 

���25



Markus att det var Sanna som fixade styckeindelningen åt honom under 
lektionstid. Gissningsvis gjordes Sanna detta på textens första halva, då den 
andra halvan förblir helt utan styckeindelningar. 

I Sannas båda återkopplingar på Markus utkast uppmanade hon att texten 
skulle innehålla mer känslor. I den färdiga texten tillkom också fler 
beskrivningar. Utifrån intervjun och de skriftliga återkopplingar resultatet 
baseras på, tyder det mesta på att Markus formulerade beskrivningarna utan 
aktiv hjälp av Sanna.

Den enda återkopplingen Markus inte korrigerade utifrån var att skriva de/
dem i stället för dom. I återkopplingen till det första utkastet skrev Sanna 
också att Markus gärna fick variera dom med att använda veterinärerna, 
skurkarna och personalen. En sådan variation har dock inte tillkommit i den 
färdiga texten.

5.4. Fallstudie Ellis 
Ellis går i årskurs 5. Hennes berättelse handlar om Sam som ska flytta till en 
ny ort och börja på en ny skola. Noterbart är att Ellis endast hann göra två 
utkast under skrivprojektet och till utkast ett hade hon inte hunnit skriva klart 
hela berättelsen. Detta berodde på mycket frånvaro menar Sanna. Sanna har 
dock gett kommentarer på båda utkasten.

5.4.1. Ellis första utkast 
”Ensam tillsammans

Donk, bilen studsade över ännu ett farthinder när familjen vigs gråa bil   körde ut från sams 
gamla hem jag vill inte flytta klagade Sam jag trivs bra här äntligen. hatade sam sin skola hon 
hatade lärarna och resten av klassen men hon hade äntligen fått en vän och hon visste att det 
nya stället skulle bli värre för alla hatade ju sam.

(BILD VISAS PÅ SAM)

ps det här är Sam hon har varit utsatt för mobbning i hela sitt liv det har gjort att hon har en 
dålig självkänsla.

när vi äntligen var framme började Zoro skälla som en galning
lugn Zoro, sa Sam och tidade dak på han vi ska gå på promenad Sam tom upp sin ljusgröna 
väska med Zoros saker i drog upp kopplet satte fast det i Zoros halsband och gick
hon gick förbi skolan ingen var där för det var lördag.

två dagar hade gått nu var det måndag sam åt frukost sen hoppade hån motvilligt på byns enda 
form av lokal trafik som var ett gammalt hö släp som sams granne körde med sin häst pärlan. 
när de  äntligen var framme knuffades Sam av från släpet av en tjej som hette Mig. Mig var en 
av de elakaste personerna på sams nya skola. Sam skrapade upp handflatorna hon tittade på 
sina handflator doften av blod spred sig Sam kände tårarna droppar ner för kinderna hon grät 
Sam kutade mot en store kulle på skolgården hon torkade av sin blödande handflator mot det 
våta grästet och grät hon grät och grät i minst en kvart när skolklockan ringde satt Sam kvar en 
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stund torkade bort tårarna och gick in. När Sam kom hem var det redan mörkt hon hörde hur 
löven prasslade hon fiskade upp ficklampan ur fickan och lös ut i mörkret ur mörkret kom en 
stor svart hund
Zoro! utdrast Sam du skrämde livet ur mig Zoro knöp ihop vid sams föter och morade sam”

5.4.2. Sannas skriftliga återkoppling på utkast ett 
+ Bra känsla
+ Meningsuppbyggnad
+ Röd tråd
+ Ger förklaring
- Stor bokstav i mening/namn
- Stycken
- Punkt
- Talstreck och ny rad

Sanna har även gjort markeringar direkt i texten. Vid 19 tillfällen i texten 
markerar hon när det ska vara stor bokstav. På fyra ställen rättar hon stavfel, 
på fem ställen markerar hon där kommatering bör ske och elva ställen där 
punkt bör sättas ut. Sanna markerar även två ord som ska skrivas ihop, dessa 
är hö släp till hösläp och lokal trafik till lokaltrafik.

5.4.3. Ellis andra utkast/färdiga text 
Ellis har åtgärdat en del utifrån den återkoppling Sanna gav på det första 
utkastet. På samtliga 19 ställen där Sanna markerade att det skulle vara versal, 
har Ellis ändrat. De två orden som tidigare särskrevs, skrivs nu ihop. Ellis har 
nu också satt ut talstreck i alla dialoger. Dock inleder hon varje dialog med 
liten bokstav. Däremot har Ellis endast åtgärdat en bråkdel av Sannas 
anmärkningar kring punkt och kommatering och meningarna är fortsatt 
långa.

I Ellis andra utkast har också mycket text tillkommit jämfört med det första 
utkastet. Den nytillkomna delen av texten, som Sanna inte hade möjlighet att 
ge återkoppling på efter utkast ett, innehåller få stycken och väldigt långa 
meningar. Fortfarande är det också få kommatecken i texten. Däremot är 
endast något enstaka ord felstavat och texten innehåller även målande 
beskrivningar, vilket följande utdrag i texten är ett exempel på:

”Zoro kröp ihop vid Sams fötter och morrade ut i mörkret sam lös ut i mörkret där stod en liten 
flicka med ljust hår en ljusblå klänning blank svarta kängor och en liten stickad kofta hon stod 
vid ån som rann genom gården hon såg inte ens ut att frysa.”

5.4.4. Sannas skriftliga återkoppling på utkast två 
I Sannas återkoppling till det andra utkastet, som i slutändan blev Ellis färdiga 
text, skriver hon i sin första kommentar att ”När du har fixat alla tråkiga 
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rättningar så [ska] jag komma med mer utmanande kommentarer”. Därefter 
ger hon följande återkoppling på Ellis andra utkast:
• Stor bokstav i början på mening
• Li med stor bokstav
• Stor bokstav i början på mening och på namn
• Gör stycken
• Komma efter stor
• För lång mening, sätt ut punkt
• Bra att du har talstreck
• Ska det vara taltreck [talstreck] här? Eller tänker hon?
• dot, vad är det för ord
• Stor bokstav på 2 ställen, kolla även på alla dialoger
• Stor bokstav
• Komma när du skriver med flera ord
• Dolde

5.4.5. Intervju med Ellis 
Till skillnad från Moa och Markus, berättar Ellis att hon inte har några 
problem med att komma på vad hon skriva, däremot tycker hon att det är 
svårt att knyta ihop berättelsen och framför allt få ett avslut i berättelsen. Hon 
berättar att hon ”brukar ha 100 idéer och det kan kanske vara lite svårt att 
välja vilken idé man ska ta”. Gällande svårigheter i svenska språket innan 
projektet berättar Ellis ofta att hon brukar glömma att sätta ut stor bokstav 
efter punkt. Hon menar att hon kan det, men att det går för fort ibland. Ellis 
säger dock att hon tycker det är jättesvårt att veta när det ska vara 
kommatecken.

En stor del av intervjun fokuserade på Sannas återkoppling i skrivprocessen 
och Ellis erfarenheter av denna.

I: Under skrivprojektet – fick du någon hjälp av Sanna under lektionstiden när du skrev? I 
sådana fall, hur kunde det låta?
E: Jag fick hjälp om jag behövde hjälp… om jag räckte upp handen. (lång tystnad)
I: Kommer du ihåg något specifikt du behövde hjälp med?
E: Ja…Jag körde fast några gånger och visste inte vad jag skulle skriva. Då kunde Sanna hjälpa 
mig med att försöka få texten framåt. Jag behövde inte så mycket med hjälp med stavning, 
eftersom ordet blir rödmarkerat och då kan man se vad rätt ord är.
I: Hur skulle du säga att Sannas kommentarer, både muntligt och i skrift, mest var under 
skrivprojektet? Tror du exempelvis att hon säger/skriver ”här ska det vara stor bokstav”, eller 
är det mer vanligt att hon säger ”kom ihåg när det ska vara stor bokstav”?
E: Det var en svår fråga… (skratt). Hon har väl gjort lite av båda. Som jag minns det skrev hon 
första gången jag skickade in texten (utkast 1) att jag skulle komma ihåg att skriva stor bokstav. 
Men sista gången jag fick texten pekade hon ut vart det skulle vara [stor bokstav]. Jag hann ju 
inte göra klart texten helt, så jag rättade inte det. Jag var sjuk och sedan åkte jag bort på 
semester.

Ellis tycker att hon lärt sig mycket efter skrivprojektet. Hon beskriver en större 
säkerhet i förmågan att avsluta en berättelse och Ellis berättar även att hon är 
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betydligt bättre nu på att sätta ut stor bokstav efter punkt. Hon tycker Sanna 
har varit jätteviktig för hennes lärande. 

I: Har Sanna hjälpt dig med ditt lärande? Och i sådana fall - hur?
E: Hon har hjälpt mig… Hon har hjälpt mig på alla möjliga sätt. Hjälpt mig att komma på idéer 
och visat vart det ska vara stor bokstav och punkt.
I: Har det hjälpt dig?
E: Ja, det skulle jag säga.
I: Vad tycker du om skrivprojekt?
E: Det är jättekul! Man får fokusera på [att] skriva, sedan får man fixa till resten sen. Det kan 
vara lite tråkigt att rätta den, för det är alltid tråkigt att rätta saker.

5.4.6. Sammanfattning av fallstudie Ellis 
Till skillnad från fallstudierna av Moa och Markus, ges inte möjligheten att se 
hur Sannas återkoppling påverkar texten från det första utkastet till en färdig 
text. Det går däremot att utkristallisera att Ellis korrigerade en stor del i det 
andra utkastet efter Sannas återkoppling på utkast ett. Detta gällde framför 
allt stavfel, stor bokstav i början av mening och talstreck i dialog (även om det 
fortfarande saknas stor bokstav i början av en dialog). I den förhållandevis 
stora textmassan som tillkom i det andra utkastet, finns det färre stavfel, 
nästan varje mening har stor bokstav och dialogerna har talstreck. Ellis 
åtgärdade däremot inte den återkoppling Sanna gav rörande punkter, 
kommatering och styckeindelning på det första utkastet. Det andra utkastets 
avslutade halva innehåller också få punkter, kommatecken och 
styckeindelningar.

Varken på Moas eller Markus första utkast hade Sanna gjort några direkta 
markeringar i texten, vilket hon däremot gjorde på Ellis första utkast. Jämfört 
med de övriga fallstudierna har Sanna gett mer återkoppling/anmärkningar 
på Ellis båda utkast. Ellis berättar även att Sanna hjälpt henne muntligen 
under lektionstid med att komma framåt i handlingen. Detta var enligt Ellis, 
genom att ge idéer om hur berättelsen kunde fortskrida. 

5.5 Fallstudie Sanna 
Sanna är 54 år och blev färdigutbildad F-6 lärare år 2001. Skolan som 
observeras i studien har hon arbetat på sedan år 2002. Lektion ett räknas som 
den första lektionen efter att uppgiften introducerades, därefter observerades 
lektion två och lektion sex av de sammanlagt sju lektioner som skrivprojektet 
bestod av. 

5.5.1. Observation i klassrummet 
Lektion ett 09.50-10.40 (Lektionen började cirka 10.10 på grund av att 
konflikter under rasten måste lösas)
”Skriv bara på och låt fantasin flöda, så rättar vi sen tillsammans.”
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”Max tre stora skiljetecken. Det är väldigt vanligt att barn gillar att göra fler.”
”Tjusigt! Bra jobbat.”
”Sudda inte det du skriver. Alla idéer är värda att ha kvar. Låt mig kolla.”
”Bra inledning. Kom bara ihåg att ha stor bokstav i början av en mening.”
”Vilken bra inledning. Det är bara att fortsätta nu.”
”Jättebra!
”Vad duktig du är!”
”Bra!”
”Jättebra!”
”Bara fortsätt och skriv. Vi kan kolla på rättning sen.”

Lektion två 08.00-09.10 
”När man ska börja en berättelse är det bra att göra en kladd först.”
”Bra, jättebra början.”
”Du har kommit igång jättefint.”
”Behöver du hjälp?” 
”Nä, men nu har du kommit igång. Jättebra!”.
”Vad bra! Suveränt jobbat.”
”Det där är läckert”.
”Vart vill du ha ett nytt stycke? Det blir mer lättläst om det är lite luft i 
texten.”
”Det här flyter ju på som ett rinnande vatten.”
”Nej, det där kan du inte skriva om en klasskamrat. Om någon hade skrivit 
sådär om dig tror jag du hade blivit jätteledsen.”
”Jag kan hjälpa dig lite med att komma igång. Jag ska bara hjälpa xxx 
(elevnamn) först.”
”Kan du beskriva lite mer hur hajen ser ut? Hur stor är den? Hur ser tänderna 
ut? På vilket sätt kollar den mot dig när du ser den?”

Lektion sex 11.20-12.10
”Ska hjälpa dig med slutet.”
”Dom är talspråk. Vad ska det vara i stället?”
”Talstreck i dialog.”
”Litet s i sa.”
”Ska vi lyfta texten lite till”.
”Beskriv hur hon säger det. Lite mer känsla”.
”Vanessa och Calle - stor bokstav ska det vara.
”Kan du beskriva hur polisen griper dom?”
”En mening är alldeles för lång. Kan du peka ut den”?
”Stor bokstav i en rubrik.”
”Du måste stuva in lite mer känslor.”
”Tjuvlyssnat stavs med tju…  och tjuv och lyssnat sitter ihop.”
”Här är en jättebra mening! Vad stolt jag blir.”
”Berätta hur det känns när du går in i skogen.”
”Jag tycker den här texten är spännande och läskig på samma gång.”

���30



”En hjort. För det är djuret du är ute efter va? Då stavas det med hj”.
”Här har du inte gjort en ny rad.”
”Stor bokstav. Riktigt petnoga måste du vara.”
”En kameleont är en ödla. Liten bokstav på kameleont.”
”Kan vi inte få veta lite mer om utseendet på ödlan?
”Och här ska det vara en stor bokstav… och här en punkt.”
”Doms är talspråk. Jag vill att det ska stå deras”. 
”Här har du singular och här har du plural. Är det en eller flera kameleonter? 
”Sätt in ett komma där du tror det passar.”
”Här måste du markera var Erik säger spring.”
”Perfekt. Hittar inte ett fel. Du beskriver bra och har känslor. Superbra!”
”Måste ha stycken. Texten är tjock, så den blir svår att läsa”.
”Nyhetssöndring, vad är det? Nyhetssändning ska det vara va?
”Lite många hon. Plocka bort ett hon i mitten.”

5.5.2. Intervju med Sanna 
De inledande frågorna i intervjun inriktade sig på vad begreppen formativ 
bedömning och formativ återkoppling betyder för Sanna och hur dessa 
begrepp används i undervisningen. 

I:Vad är formativ bedömning för dig?
S: Formativ bedömning är när man… (lång paus) ger kommentarer på elevarbeten och den ska 
inte vara betygsliknande, utan den ska visa vilket nästa steg man ska ta.
I:Vad är formativ återkoppling för dig?
S: Aha…men då blandade jag ihop det. Formativ återkoppling är när jag ger eleverna nästa steg 
de ska ta. Och formativ bedömning… det gör man ju egentligen i fyran och femman. Men i 
sexan då blir det när de får betyg, betyg är ju inte formativa om man inte går och analyserar 
varför betyget är satt som det är satt. För att om man ger ett formativt betyg, då ska det ju gå att 
påverka. 
I: Hur mycket i din undervisning skulle du säga att du försöker tänka formativt?
S: På all återkoppling, nu har vi exempelvis jobbat insändare med fyror, femmor och sexor och 
då får de återkoppling precis när de gjort jobbet. Men med sexorna tänker jag också vilket betyg 
det här ska vara. Lite kan jag väl känna att jag halkar dit med fyror och femmor också. För 
många elever i fyran och femman säger: ”Vad får jag för betyg?” och då kan jag lugnt säga: ”Vi 
sätter inga betyg i fyran och femman”. Men jag tänker ju lite betyg ändå även för dom och det 
kan jag inte komma ifrån. Men det är ju mina egna anteckningar som jag inte delar med mig av 
för eleverna. 
I: Men…
S: Ja just det, sen det här med insändaren. Då har jag ju en avprickningslista vad som ska finnas 
med, med kanske tio saker. Till exempel signatur, vad man reagerat på, åsikter, argument och 
känslor. Då blev det jättetydligt för vissa fyror när jag bara kunde bocka av tre, fyra grejor. Då 
märkte ju de [fyrorna] att ”det här har jag inte med, och inte det här och det här”. Men vad bra 
tänker jag, då är det du ska ta med nästa gång. Då blir det ju formativt.
I: Har du fått någon utbildning om formativ bedömning av skolan eller har du tillskansat sig 
den kunskapen själv?
S: När jag gick lärarutbildningen pratade vi ingenting om formativ bedömning vad jag kan 
minnas, utan det är något som kommit på senare år. Det där måste också se väldigt olika ut från 
skola till skola. För vi var väldigt tidiga här på xxx (skolans namn) med Dylan Wiliam och den 
där boken om handledning för formativ bedömning. Vi var nästan bland de första i kommunen 
som läste hans bok och hade det som en fortbildning på vår arbetslagsträffar. Specialpedagogen 
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var ju med och drev detta och då skulle man ha läst vissa sidor och sen när vi träffades igen 
skulle man ha gjort vissa övningar, redovisa för varandra och så vidare…  
I: Skulle du säga att fortbildningen hjälpte dig att utveckla dina kunskaper inom formativ 
bedömning?
S: Alltså, nu ska jag vara ärlig… (lång paus). Utifrån min erfarenhet som lärare är 
fortbildningarna alltid det senaste som kommit ut och alla kastar sig över det utan någon 
förmåga att reflektera om det är hållbart. För det är alltid det nya är rätt. Där tycker jag skolan 
är lite som ett rö för vinden. Och det är väldigt, väldigt sällan jag tycker vi slutför någonting. 
Men jag tycker formativ bedömning är jättebra. För när eleverna får ett betyg är de klara, de 
struntar fullständigt i nästa steg. Där har formativ bedömning en jätteviktig funktion och kan 
motverka det.

Därefter fokuserade intervjun på Sannas syn på vad en skrivprocess är och 
hennes beskrivning av skrivprojektet.

I: Vad är en skrivprocess för dig?
S: En skrivprocess är när eleven kan jämföra första utkastet… och sen är det massvis med jobb, 
med slutprodukten och de blir väldigt nöjda. Det är ungefär som på bilden [skolämnet bild] att 
de blir inte klara förrän jag… jag brukar säga att jag gnäller, och gnäller gör jag därför att eleven 
blir nöjdare och många elever tycker jag även förstår att jag vill deras väl och bästa. Elever med 
problematik har hemskt svårt för det här. En elev med till exempel autismspektrat, har jag 
väldigt svårt att få jobba vidare. Där har jag gått bet på flera gånger. Men de flesta elever, och 
det är nog tack vare man har en sådan bra relation med dom, dom köper att man ”gnäller”.
I: Vad var målet med detta skrivprojekt?
S: Det är väl att de ska bli säkrare på stavning, skrivregler, inledning, handling, avslut, hur man 
bygger upp spänning, hur man använder synonymer… ett rikare språk. Eh… också det här 
med att bearbeta texten. När de blir äldre och ska plugga så kommer de känna igen det här. Om 
de går igenom hela mellanstadiet med att skriva en berättelse, och då är det några som kommer 
att skriva om hästar i treårstid, och sedan ingen återkoppling. Då tror jag att det blir en stor 
chock för dom när de verkligen ska bearbeta texter tills det blir perfekt.
I: Var handlingen eller kvalitén på svenska språket viktigast för dig under skrivprojektet?
S: Kvalitén på berättelsen… den tror jag inte man kan bearbeta så mycket i årskurs fyra. För de 
har inte den mognaden. Nu är det bara Fortnite [ett tv-spel] för killarna, eller någon skriver om 
jakt och någon om Volvo. Om jag skulle be den killen som bara kan skriva om Volvo och burna 
[sladdar med bilen] och byta däck, om jag skulle be dom att vidga vyerna (skratt) och kanske 
skriva på ett annat sätt… om den här Volvon. Då kommer jag inte nå fram för mognaden finns 
inte här. Så då blir det mer fokus på skrivregler och sådant. Det går ju att göra lite mer i femman 
och ännu mer i sexan. Men jag skulle ändå säga att meningsbyggnad, stavning och att man 
följer skrivreglerna var viktigast.

En del av intervjun riktade in sig på vilka tankar Sanna hade om 
återkopplingen i skrivprojektet.

I: Hur skulle du beskriva dina tankar kring hur du formulerade återkopplingen under 
skrivprojektet?
S: Ja du… Det är alltid en balansgång och beror oerhört på mycket vilken elev det är frågan om. 
Men generellt så vågar man kanske inte kritisera textens innehåll så mycket. Och då tänker jag 
framför allt på handlingen. Det är ju alltid en balansgång hur mycket jag kan kritisera utan att 
sänka eleven. Sen önskar man ju så mycket att man har mer tid, så att kvalitén på 
återkopplingen skulle höjas mycket. I den bästa utav världar skulle man vilja få minst tio 
minuter med varje elev, kunna läsa upp texten, göra förändringar tillsammans och 
förhoppningsvis få återkopplingen att sjunka in. Nu blir det bara små fragment som ges och 
man hoppas att något ska fastna. Men det handlar ju bara om tid, och det finns tyvärr inte.
I: Hade du någon tanke i hur du formulerade din återkoppling beroende på vilket utkast det 
var? Av de elever jag studerade upplevde jag det som att du skrivit mer generella kommentarer 
på det första utkastet, och gick in mer i texten i utkast två. Stämmer det?
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S: Jamen det var nog att jag märkte i utkast två att det fungerade bättre när jag gick in och 
markerade ”felen” direkt i stycket, i stället för att skriva kommentaren i inledningen på texten. 
Problemet var ju då om eleven inte hade någon styckesindelning, då var jag tvungen att göra 
stycken åt eleverna, annars blev det helt huller om buller. Men någon medveten tanke om det 
innan hade jag egentligen inte. Utan det blev också nog lite olika för varje elev. Det är ju lite nytt 
det här med att använda Google Docs för mig. Men grundtanken egentligen var väl hela tiden 
att sträva efter att göra elevens texter bättre och hur mycket jag gick in berodde väl dels på 
vilken elev det var och kvalitén på texten. Problemet är ju dock att alla elever inte åtgärdar det 
man säger eller skriver. I Google Docs skulle ju eleverna markera det som löst när de åtgärdat 
min återkoppling. Vissa elever markerade ju att allt var löst, men sen när de läste upp den 
färdiga texten märkte man ju att så var inte fallet.

Den avslutande delen av intervjun fokuserade på hur återkopplingen i 
praktiken formulerades och Sannas tankar kring detta.

I: Du har sagt tidigare till mig att målet med skrivprojektet att den färdiga texten skulle bli så 
bra som möjligt utifrån deras förmåga. Hur kan din återkoppling skilja sig beroende på vilken 
nivå eleven ligger på?
S: Men om vi säger att vi har en elev i fyran som har stora problem med läs- och 
skrivsvårigheter, där får man hålla handen genom varje mening. Det kan ju till och med bli så 
att jag säger till eleven: ”Säg du vad jag ska skriva, så skriver jag”. Annars blir det ingen text 
alls. Och så vill man ju att det inte ska vara, men ibland är det tyvärr så. Men om vi säger att det 
är en elev som är medveten om meningsuppbyggnad och skrivregler, då kan de nästan ta 
stegen i sin text på egen hand. Jag skriver det ju också i mina anteckningar på ett ungefär hur 
mycket hjälp de fått av mig för att få fram en text. Däremot kan man alltid ge återkoppling på 
en text, oavsett textens kvalité. Men hur den återkopplingen låter skiljer ju sig åt jättemycket. 
Vissa är ju bara att få en till en fullständig mening, medan andra är av utmanande karaktär.
I: Du säger ju där… att i vissa texter måste du hjälpa till för att det ens ska bli några rader och 
kanske en textmassa att jobba med. Men i din återkoppling av de studier jag tagit del av 
markerar du ju också exempelvis var det ska vara stor bokstav, felaktig meningsuppbyggnad 
och stavfel. Räknas det också som hjälp av Sanna eller vart går den gränsen?
S: Nä, men då pratar jag  jag elever som inte kan skriva ner fem meningar, alltså de får inte röd 
tråd, dom texterna rent grammatiskt är helt galet, och stavningen är heltokig…
I: …Men för att ta Moas text som ett exempel. Där har du i utkast två markerat exempelvis tio 
ställen där hon bör ha kommatecken. Blir den färdiga texten då Moas eller är det med hjälp av 
Sanna?
S: Ja… (lång tystnad). Nä, jag kan inte svara om det är min slutprodukt eller elevens 
slutprodukt… men jag ser skrivprocess som ett samarbete där vi tillsammans arbetar för att få 
fram en text båda parter kan vara nöjda med. Men det är klart…om vi tar en dialog som 
exempel. Där skriver eleverna oftast inte namn, inte talstreck och det blir nästan omöjligt att 
följa vem som säger vad. Utan min hjälp hade det ju inte blivit korrigerat, så på ett sätt blir ju 
den delen ”min” slutprodukt i elevernas färdiga text.
I: Hur mycket ska man justera en elevs text?
S: Det hänger jättemycket på om eleven tycker det är kul eller inte. Om vi tar Moas text till 
exempel, henne skulle jag kunna sitta med hur länge som helst, för hon tycker att det är så kul 
att skriva och hon vill verkligen att hennes text ska bli så bra som möjligt. En del barn är ju 
mer… lättkränkta om man säger så (skratt). Men att säga något rent generellt hur mycket man 
kan justera blir väldigt det svårt. Det beror så mycket på eleven. Grundtanken är ju att varje 
elev ska lära sig och bli så bra som möjligt på att skriva.
I: Skulle du säga att det är mer vanligt att du säger/skriver till en elev: ”Kom ihåg var det ska 
vara stor bokstav” eller pekar ut ”här ska det vara stor bokstav”?
S: Önskedrömmen är ju att man skulle säga till eleven: ”Läs igenom din text och sätt sedan ut 
vart du glömt stor bokstav”. Men då kommer jag till det där läget att eleven blir vilse och då 
lämnar jag dom lite vind för våg. Så oftast blir det att jag är tvungen att peka ut vart det ska 
vara, för annars förstår de inte. Sedan är det förstås några elever som det går att göra det 
förstnämnda [kom ihåg var det ska vara stor bokstav], men långt ifrån alla.
I: Hur mycket skulle du säga att elevens färdiga text blir deras?
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S: I procent? (skratt)
I: (skratt) Nä, men ungefär hur du upplever det.
S: Nä, men genom att jag inte petar på vad man säger kvalitén… jag påverkar inte deras 
berättelse så himla mycket. Så ja, kanske ungefär 80 procent elevtext och kanske 20 procent text 
som är förbättringar av fröken. Men nu skjuter jag från höften (skratt).

5.5.3. Sammanfattning av fallstudie Sanna 
Den muntliga återkopplingen av Sanna som observerades och kunde 
uppfångas under lektionerna, gav hon uttryck för många positiva uttryck 
under de två inledande lektionerna. Sammanlagt uppfattades 14 meningar i 
stil med ”bra jobbat” och ”suveränt”. Endast två gånger påpekade hon för 
elever att de ska ändra språkliga fel i sin text och en gång uppmanade hon en 
elev att göra detaljerade beskrivningar. Under lektion sex, som var den 
nästsista lektionen under skrivprojektet och den sista som observerades, gav 
Sanna i betydligt högre grad återkoppling på elevernas texter. 18 gånger 
påpekade hon språkliga fel direkt i texten som eleverna skulle åtgärda – dessa 
fel pekade hon ut direkt i texten för eleverna. Två gånger påpekade hon 
språkliga fel, men frågade eleverna om de själva kan hitta dem. Tre gånger 
uppmanade hon att eleverna ska ge mer detaljerade beskrivningar och två 
gånger uppfångades positiva uttryck till eleverna.

I intervjun framgår det att Sanna kopplar formativ bedömning mycket till 
återkoppling och betyg. Hon berättar att lärarna på deras skola har fått en 
fortbildning i formativ bedömning, där Dylan Wiliams bok Handbok för 
formativ bedömning har använts. Sanna tycker att formativ bedömning är 
någonting väldigt bra, med motiveringen att bedömningsformen kan 
motverka att elever enbart bryr sig om sitt summativa betyg. 

En skrivprocess beskriver Sanna som ett samarbete mellan elev och lärare, där 
det slutgiltiga målet är att båda parter ska vara nöjda med slutprodukten. I 
hennes skrivprojekt menar Sanna att det viktigaste var att eleverna bland 
annat förbättrade sin förmåga i att stava, meningsbyggnad och att följa de 
svenska skrivreglerna. Språklig korrekthet var alltså mer centralt än 
spännande handling.

Angående hennes tankar kring återkoppling säger Sanna att en svår sak är att 
veta hur mycket man kan kritisera en text utan att sänka eleverna. Hon påtalar 
därför att det är väldigt viktigt att känna eleverna, och ha varje elevs förmåga 
och personlighet i bakhuvudet när återkopplingen ska formuleras. Vidare 
berättar hon att tiden är en bristvara, och att hon skulle önska att möjligheten 
fanns att gå ännu mer på djupet med elevernas texter. Utifrån frågan hur 
mycket en text ska justeras som ställdes i intervjun, säger Sanna att det beror 
på hur roligt eleven tycker det är och vilken elev det handlar om. Att ge något 
generellt svar går inte menar Sanna. Hon menar dock att hon har en påverkan 
på elevens texter, och att till viss del går att säga att elevernas färdiga texter 
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även är hennes. Hon menar dock att hon inte ändrar i handlingen eller 
berättelsens kvalité, utan försöker göra den mer läsvänlig och språkligt 
korrekt. Sammanfattningsvis uppskattar hon att cirka 20 procent av elevens 
färdiga text går att titulera som ”frökens”.  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6. Diskussion 
Först kommer studiens resultat att diskuteras, därefter följer en reflektion 
kring de metoder som användes för studien.

6.1. Diskussion av resultat 
Slutmålet med en formativ återkoppling är att återkopplingen ska föra elevers 
lärandet framåt. Att däremot kunna bevisa att så blev fallet i denna studie är 
omöjligt. Ingen förkunskap om fallstudieelevernas förmåga innan 
skrivprojektet undersöktes, och inte heller gjordes någon uppföljning på 
elevernas arbeten efter att skrivprojektet avslutades. Även om så skulle gjorts, 
kan jag ändå inte att slå fast att det var just lärarens formativa återkoppling på 
skrivprojektet som hade en positiv alternativt negativ inverkan på elevernas 
lärande. Det som däremot denna studie kan diskutera är om återkopplingen 
som skedde under skrivprojektet var formativ från läraren, utifrån den 
insamlande empirin samt tidigare forskning på området. Jag kan även 
resonera kring och dra slutsatser hur stor påverkan läraren hade på elevernas 
texter, och hur mycket av slutprodukten som blev lärarens text. Slutligen går 
det också av resultatet att besvara de forskningsfrågor som var uppsatta för 
studien.

6.1.1. Hur formulerades återkopplingen under 
skrivprojektet? 

Ett av studiens syften var att undersöka hur läraren formulerade sin 
återkoppling både muntligt och i skrift, för att leda eleverna framåt i sin 
skrivutveckling. Enligt Wiliam och Leahy (2015, s. 139) är det en förutsättning 
att läraren känner eleven väl för att kunna ge en bra formativ återkoppling, då 
varje elev reagerar olika på återkoppling. Att Sanna inte använde sig av en 
likadan återkoppling till varje elev syntes framför allt tydligt i 
observationerna. För vissa elever pekade Sanna ut var felen i texten fanns (stor 
bokstav, komma, punkt, meningsbyggnad etc.), medan för några enstaka 
elever uppmanade hon eleverna att själva hitta felen i texten. I intervjun 
berättade Sanna att detta helt enkelt beror på elevernas mognad och 
kunskapsnivå, och att vissa elever klarar av att finna felen själv i en text, 
medan andra gör det inte. Under observationen syntes det också tydligt att 
vissa elever fick väldigt mycket beröm för sitt arbete. Framför allt under de 
två inledande lektionerna var den muntliga återkopplingen av den grad som 
Jönsson (2017, s. 97) definierar som ”återkoppling på personlig nivå”. Med 
detta menas återkoppling innehållande värdeord, som till exempel ”bra” och 
”snyggt”. Jönsson (2017, s. 97) beskriver att studier har visat att sådan typ av 
återkoppling sällan har någon positiv inverkan på lärandet. Detta beror till 
stor del på att eleverna tolkar beröm olika, och att det därför blir svårt att peka 
på berömmets positiva effekter. Därför menar flera studier att det bör 

���36



användas med måtta (Jönsson 2017), s. 97). Min uppfattning är dock att 
berömmet var mer av uppmuntrande karaktär för att få eleverna att fortsätta 
skriva, och inte som en egentlig kvalitetsbedömning på elevernas arbete, även 
om några undantag fanns. 

I den skriftliga återkopplingen som återfinns i elevernas fallstudier, går det 
också utröna att individuella skillnader finns i återkopplingen. Även om 
samtliga elever fick en generell beskrivning av textens styrkor och svagheter 
på det första utkastet, skiljde den sig sedan åt. Moas text, som innehöll både 
känslor, röd tråd och handling och ett förhållandevis korrekt språk, fick ändå 
mycket återkoppling på både utkast ett och två på förbättringsområden. I 
intervjun med Sanna tar hon Moas text som exempel och säger: ”henne skulle 
jag kunna sitta med hur länge som helst, för hon tycker att det är så kul att 
skriva och hon vill verkligen att hennes text ska bli så bra som möjligt.” Ellis, 
som hade mest detaljerade beskrivningar i sin text av eleverna i fallstudien, 
fick tydligt utmarkerat i texten alla stavfel och var det skulle vara komma och 
punkt. Markus däremot, som hade ett ganska korrekt språk med få stavfel, 
men använde inte alls i särskilt stor grad de ”känslor” som efterfrågades i 
uppgiftsbeskrivningen och hade problem med styckeindelningen, fick bara 
generella kommentarer på sin text i utkast två. Eftersom studien inte kan ge 
svar på vilken personlig relation Sanna har med respektive elev, är det svårt 
att göra en bra tolkning varför Sanna givit väldigt ingående återkoppling i 
texten på vissa, medan i andra inte. En möjlig förklaring är att elevens 
entusiasm för skrivprojektet kan spela roll. En annan potentiell tolkning är att 
både Moa och Ellis går i årskurser över Markus, vilket gör att Markus 
återkoppling inte blev utformad lika detaljerat. I intervjun säger också Sanna 
att: ” Kvalitén på berättelsen… den tror jag inte man kan bearbeta så mycket i 
årskurs fyra. För de har inte den mognaden.”

Jönsson (2017, s. 99) menar att det finns inget generellt svar på om 
återkopplingen, i detta fall på elevtexter, ska fokusera på styrkor och 
förtjänster, eller bristerna och felen. Studier som Jönsson (2017, s. 99) refererar 
till har visat att båda typerna av återkoppling har visat att eleverna presterat 
bättre på framtida uppgifter. I Sannas fall har hon framför allt i sin skriftliga 
återkoppling på utkast ett lyft fram både textens förtjänster och brister. I 
hennes återkoppling på uppgift två har framför allt förbättringsområdena 
stått i fokus, men även några positiva omdömen har givits. Sanna berättar 
också att det alltid är en balansgång i hur mycket man ska kritisera en text, av 
rädsla för att sänka individen. Återigen poängteras alltså relationen mellan 
elev och lärare som avgörande för hur den formativa återkopplingen ska 
formuleras baserat på mottagandet hos eleven. 

I de flesta fallen i sin skriftliga återkoppling och i en klar majoritet av sin 
muntliga återkoppling på lektion sex som observerades, använder Sanna 
något som Hattie och Timperley (2007, s. 91) benämner som uppgiftsrelaterad
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återkoppling. Den återkopplingen är knuten till uppgiften, där läraren pekar 
ut det som är fel eller korrekt i elevernas arbete. Inom skrivprojektet kan detta 
exemplifieras genom att Sanna skriver ”detta stycke är bra” eller ”här ska det 
vara stor bokstav”. Vid några få tillfällen använder sig Sanna av det som 
Turnstall och Gipps (1996, s. 404) beskriver som constructing achievement. Detta 
innebär att läraren inte direkt pekar ut det ”rätta” svaret för eleven, utan att de 
tillsammans försöker lokalisera vad som behöver förbättras. Detta gör Sanna 
exempelvis under lektion sex när hon säger: ”En mening är för lång. Kan du 
peka ut den?” I intervjun framgår det av Sanna att hon i större grad hade velat 
använda sig av återkoppling som constructing achievement, men hon ser det 
som orealistiskt. Detta på grund av att hon anser att alltför många elever inte 
då skulle förstå. Enligt Jönsson (2017, s. 104) är det centrala att återkopplingen 
blir till en process, där eleverna kan ha användning av den uppgiftsrelaterade 
återkopplingen till nästa aktivitet, och inte att det blir en isolerad företeelse för 
den specifika uppgiften.

Även om forskningen har svårt att återge en exakt mall för hur formativ 
återkoppling bör formuleras, menar Hattie och Timperley (2007, s. 86) att 
effektiv återkoppling måste kunna besvara tre frågor: Vart är jag på väg? Hur 
är jag på väg? Vad är nästa steg?. Min uppfattning är att det går att hävda att 
Sannas lyckas besvara dessa frågor i sin återkoppling. Eftersom målet tydligt 
klargjorts för eleverna att tanken är att skapa en sådan bra text som möjligt, 
med syftet att båda parter ska vara nöjda – har slutdestinationen för uppgiften 
klargjorts (vart är jag på väg). Genom framför allt sin skriftliga återkoppling 
besvarar Sanna hur långt eleverna har kommit på vägen (hur är jag på väg). I 
och med de förbättringsområden som också påpekas ger hon de riktlinjer som 
krävs för att nå slutdestinationen – att båda parter ska vara nöjda med den 
färdiga texten (Vad är nästa steg).

6.1.2. Vem äger sluttexten? 
En av forskningsfrågorna för denna studie var hur läraren agerar för att 
försöka utveckla elevernas skrivande. Enligt Siv Strömquist (2011, s. 32) är 
lärarens uppgift att vara inspiratören, snarare än felfinnaren i en skrivprocess. 
Men vad som egentligen innefattas i detta lämnar Strömquist (2011) för fri 
tolkning. Med den tillgängliga empirin för studien är det svårt att kunna 
utkristallisera en tydlig bild om Sanna snarare varit en inspiratör eller 
felfinnare – eller kanske en blandning. I fallstudierna var det endast Ellis som 
tydligt klargjorde att Sanna hjälpte henne att leda texten framåt och ge 
inspiration till berättelsen. Både Markus och Moa påtalade visserligen att 
Sanna hjälpt dem under skrivprojektet, men båda beskrev det i termer som 
”jag fick hjälp när jag behövde det”. Det som däremot går att klargöra är att 
Sanna använt återkoppling både muntligt och i skrift med målet att förbättra 
elevernas arbete. Hur stor påverkan Sannas muntliga återkoppling har haft på 
Moa, Markus och Ellis arbete går bara att gissa, men att hennes skriftliga 
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återkoppling förändrat dessa elevers text från första utkast till den färdiga 
produkten visar resultatet. Detta leder oss in på denna studies sista 
forskningsfråga: Hur påverkar lärarens återkoppling elevernas färdiga text?

I intervjun berättar Sanna att hon inte ändrar på elevernas handling eller 
själva berättelsens kärna. Hon försöker i stället medverka till att texten ska bli 
mer språkligt korrekt, ökad läsbarhet och att uppmana till mer detaljerade 
beskrivningar av skeendena. Min bedömning är också att det är just den 
förändringen som har skett på elevernas texter. Handlingen har förblivit 
densamma, däremot har både språket blivit mer korrekt, läsbarheten ökat till 
följd av styckesindelning, kommatering och punkter, samt att mer detaljerade 
beskrivningar av personerna och händelserna höjer läsupplevelsen. Dock 
kvarstår faktumet att elevens färdiga text inte hade uppnått den kvalitén om 
det inte vore för lärarens återkoppling. Sanna har även i de flesta fallen 
markerat direkt i texten var förändringar ska ske och vad förändringen ska 
vara. Detta leder till att eleverna kan korrigera direkt utifrån Sannas 
anvisningar. Att bestämma exakt hur stor del av den färdiga texten som är 
lärarkonstruerad är förstås svårt. Sanna själv uppskattade att drygt 20 procent 
av elevernas färdiga text blir hennes verk. Om den siffran är lägre eller högre 
kan jag inte svara på. Egentligen räcker det med att konstatera att Sanna har 
en påverkan på elevernas färdiga text, och sett till sammanhanget (det är en 
skrivprocess), känns det också relevant.

6.2. Diskussion av metod 
Överlag är jag någorlunda nöjd med den datainsamling jag fick in till denna 
studie, däremot är jag den förste att erkänna att datainsamlingen tog betydligt 
längre tid än vad jag hade förväntat mig. Framför allt tog sammanställningen 
av elevtexterna och lärarens återkoppling väldigt mycket tid, men det 
slutresultatet det gav känner jag mig faktiskt tillfreds med. Även intervjun 
med läraren blev jag nöjd med, då jag tycker att hon kunde ge utförliga svar 
på mina frågor.

I efterhand ska det ändå medges att jag är osäker hur mycket intervjuerna 
med eleverna verkligen gav. Elevernas svar var oftast kortfattade och ibland 
talade deras svar emot vad de sagt tidigare. Det gjorde att trovärdigheten i 
vad de sa sjönk. Här är jag dock självkritisk. Jag hade nog kunnat formulerat 
enklare frågor, och jag har även en förståelse att eleverna hade svårt att 
komma ihåg allt som rörde skrivprojektet. Trots allt skedde intervjuerna med 
eleverna och läraren drygt två veckor efter projektet avslutats.

Jag vet inte heller hur mycket observationerna i klassrummet tillförde till 
studien, då det stora problemet var svårigheten i att uppfånga allt läraren sa 
till eleverna. Att följa läraren hela tiden hack i häl kändes fel, och risken var 
även då att dialogen mellan lärare och elev skulle bli konstig. Målet var därför 
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att hålla mig på ett sådant avstånd att eleverna och lärarna skulle glömma 
bort att jag lyssnade, och jag skulle kunna anteckna i lugn och ro. Detta ledde 
till att jag missade flera muntliga återkopplingar läraren gav till eleverna. Nu  
i efterhand vore nog det bästa att enbart fokuserat på de elever jag hade i 
fallstudien för skrivprojektet. Om detta hade gjorts skulle jag även kunnat dra 
egna slutsatser om hur lärarens muntliga återkoppling påverkade elevens 
färdiga text, och inte bara den skriftliga. Tyvärr valdes dock eleverna till 
fallstudierna ut efter att observationerna hade gjorts. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor till elever 
Innan du skrev den här berättelsen, vad tycker du då var det svåraste med att skriva en text?

Hur kom du på idén med din berättelse?

Använde du bilderna Sanna hade på något sätt för att få idéer till din text?

Gjorde du någon plan för skrivandet?

Under skrivprojektet – fick du någon hjälp av Sanna under lektionstiden när du skrev? I sådana 
fall, hur kunde det låta?

Hur skulle du säga att Sannas kommentarer, både muntligt och i skrift, mest var under 
skrivprojektet? Tror du exempelvis att hon säger/skriver ”här ska det vara stor bokstav”, eller 
är det mer vanligt att hon säger ”kom ihåg när det ska vara stor bokstav”?

Kommer du ihåg några skriftliga kommentarer du fick av Sanna efter ditt första utkast?

Vad skulle du säga att du har lärt dig efter detta skrivprojekt?
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Bilaga 2. Intervjufrågor till lärare 

Hur länge har du arbetat som lärare?

Hur länge har du arbetat på denna skola?

Vad är formativ bedömning för dig?

Vad är en skrivprocess för dig?

Vad var målet med detta skrivprojekt?

Vad är en bra återkopplingsprocess enligt dig?

Hur har du tänkt angående din återkoppling till eleverna under projektet?

Har du några speciella tankar kring hur du ska uttrycka din återkoppling i skrift eller muntligt 
till eleverna? I sådana fall hur?

Skiljer sig den återkoppling du ger i skrift och muntligt beroende på elev? I sådana fall hur?

Hade du någon speciell tanke med hur återkopplingen skulle formuleras baserat på vilket 
utkast eleven skickade in? 

Vad är det svåra med att ge återkoppling anser du?

Skulle du säga att detta skrivprojekt har haft en formativ återkoppling? – I sådana fall hur?

Hur mycket tycker du att man ska justera en elevs text? 

Hur mycket skulle du säga att elevernas färdiga text blir ”deras”, alltså deras formuleringar och 
meningsuppbyggnader? 
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Bilaga 3. Elevernas skrivuppgift 

Skrivprojekt Ht18  Skriv till bild Ditt 
namn:  

Du kan skriva så att en text blir mer spännande att läsa genom 
att skriva utifrån våra sinnen: Syn, hörsel, lukt, smak, känsel. 
Jämför exemplet här nedan: 

En väldigt lång man är inte gestaltande, det ger inga bilder i 
huvudet på den som 
läser, bara ren information.  
Om du i stället skriver: Varje gång mannen gick genom en 
dörröppning var han tvungen att böja sig för att inte få en ny bula i 
huvudet, en längre man hade jag aldrig sett!  
Nu blir det lättare för läsaren att få en egen, inre bild av mannen.  

Skriv en berättelse som passar till den bild du valt eller 
ur eget huvud. 
Du väljer själv om det är i skogen, i affären, på skoldiscot, 
på en båt eller något annat ställe.   
Den får vara MAX 3 dataskrivna i teckenstorlek 14 eller 6 
handskrivna. 

1.Du ska ha en tydlig inledning där personerna 
presenteras och beskrivs 

2.Sedan ska du ha en handling med röd tråd 
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3.Sist kommer ditt avslut, då ska händelserna förklaras 
och allt ska falla på plats för läsaren  

Innan du sätter igång MÅSTE du planera din berättelse 
och använda denna mindmap. Gör gärna egna bubblor! 
Titeln i mitten. 
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(huvudpersoner, beskriv, problem, förklaring/bakgrund, 
plats, känslor, lösning/kaos avslutning) 

Tips på 3 olika sätt att börja: 
 
PANG! Det small till i ryggen och jag vred förvånat på mig. Det var 
kolsvart, jag såg ingenting när jag började fumla med händerna 
efter dörrantaget. Skönt där var det, jag tryckte ner det men dörren 
var låst! Jag började banka och skrika men discomusiken utanför 
dränkte alla ljud! Herregud hann jag tänka när jag hörde något 
hasande ljud bakom mig… 

Det rörde sig bakom det stora trädet. Först trodde jag att det var 
min kompis men sedan såg jag hur skuggan började sväva uppför 
den skrovliga stammen. Jag kände hur rysningarna kröp längst 
benen….  

Det ryckte till i spöet lite lätt. 
-Jag har nog fisk! ropade jag till min kompis Eva. 
-Vad kul, svarade hon. 
Då kände jag ett till ryck, denna gång var det mycket kraftigare. 
Jag vevade som en galning och då, helt plötsligt var det tvärstopp! 
-Jag har nog bottennapp Eva, sa jag och kände mig less.  
Då, utan förvarning började det dra i linan, lugnt och bestämt men 
med kraft. Knogarna vitnade då jag fick hålla spöet krampaktigt 
och sedan började båten dras ut mot det djupa vattnet… 

Nu ska du läsa igenom hela din berättelse! 
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Så lämnar du in texten till mig för återkoppling i 
pappersform.  Då kommer jag att kladda i din text så det är 
bra om du skriver i storlek 16. Efter det ska du bearbeta 
(utveckla och förbättra) texten tills 
båda blir nöjda. 

Sist så ska du hålla en presentation av texten för en mindre 
grupp. Där kommer dina kamrater få ge dig återkoppling 
på vad som var din texts styrkor och vad du kan förbättra. 

Då kommer kompisarna att kolla på: 
Röd tråd 
Inledning, handling, avslut 
Beskrivande, spänning, förmedlar känsla 
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Jag kollar: Stor bokstav, talstreck, 
skiljetecken, stavning, ev handstil,  
Jag kommer även att ställa frågor till din text 
om jag tycker något är otydligt


