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Titel: Formative assessment in school 

A study of how students in grade 5 and in grade 6 perceive formative assessment  

 

Author: Emelie Ebersköld 

Supervisor: Lina Nyroos 

The aim of this study is to explore students perception of parts of formative assessment which 

involve the subject of Swedish writing. The study include students from grade 5 to grade 6, 

and the study has the following questions:   

 How do students perceive the third key strategy  in formative assessment which 

includes using feedback in new learning situations in narrative text?   

 How do students perceive the forth key strategy in formative assessment which 

includes activating the students as learning resources for each other in narrative text 

in the Swedish subject?   

 How do students perceive the fifth key strategy which includes taking responsibility 

for their own learning in narrative text in the Swedish subject?  

The study has a student perspective of the formative assessment  by letting the students 

answer a survey. The theoretical framework consist of the framework for formative 

assessment and the sociocultural perspective of learning, proximal development zone. The 

result shows that students perception of feedback from the teacher is positive, and the students 

view of the peer assessment has both positive and negative elements. The positive is that a 

classmate has done the task and more often than not has the same perspective of things. The 

majority of students in grade 6 thought that they learned to write their texts better after a peer 

assessment which students in grade 5 didn’t think.  If students perception of key strategies 

became visible in teaching it could lead to more students  taking benefits in their learning 

process. The study shows that some students are afraid of receiving peer assessment because 

they have contained bad comments, and it’s difficult to give peer assessment. Many of the 

students think that it´s much better to receive feedback from the teacher, rather than a peer. As 

a Swedish teacher or as a future Swedish teacher  to be, it´s important to make these key 

strategies visible and turn the negative into positive so the students can take benefit from 

them. 
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1. Inledning 

Bedömning av elevers kunskaper i skolan har tagit en ny vändning sedan 1900-talet. Under de 

senaste decennierna har bedömningen i skolan blivit till ett verktyg för lärandet. Det handlar 

inte längre om traditionella bedömningsformer som betyg och nationella prov utan nu handlar 

det om exempelvis bedömningsmatriser, öppna frågor och dialoger. Det vill säga bedömning 

för lärande (Lundahl 2017, s.9). Richard John Stiggins, forskare inom lärande, menar att det 

är avgörande för elevernas lärande hur de använder resultatet av sina bedömningar av kunskap 

och förmåga för att fatta olika beslut om hur de ska hantera sitt lärande (Skolverket 2011, 

s.82). Det handlar numera om formativ bedömning i den svenska skolan som kännetecknas av 

att målen för undervisningen tydliggörs, att information söks om var eleven befinner sig i 

förhållande till målen och att återkoppling som ges talar om hur eleven ska komma vidare mot 

målet. Dagens skola uppmanar således att stimulera kunskap som handling och bedöma den 

efter hur den syns i handling med hänsyn till de olika situationer som elever kan komma att 

hamna i (Lundahl 2011, s.50).  

 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011, som förkortas Lgr 

11 betonar vikten av formativ bedömning då det i värdegrundsdelen står att elevers 

kommunikativa utveckling, kreativitet och inflytande ska ligga till grund för undervisningen. 

Lgr 11 lyfter fram bland annat att eleverna ska utveckla förmågan att själva bedöma och 

kritiskt granska egna och andras kunskaper (Skolverket 2011, s.9), det vill säga olika 

nyckelstrategier i den formativa bedömningen.  

Att använda bedömningar för att stärka lärandet är på så vis ett sätt att uppnå skolans syfte att 

främja elevernas livslånga lust till att lära, demokratiska värderingar och ett individuellt 

ansvarstagande (Skolverket 2011, s.2). Bedömningen för lärande menar Lundahl, forskare, 

sker genom att främja elevernas och lärarnas synlighet, delaktighet och ansvar. (Lundahl 

2017, s. 12).  

 

Den formativa bedömningen har visat sig vara det mest kraftfulla verktyget som finns för en 

förändrad klassrumspraktik som bevisat gynnar elever. Strategierna i den formativa 

bedömningen kastar om gamla invalda inlärningsnormer och skapar således rutiner och en 

klassrumsmiljö där lärare kan ta reda på vad eleverna vet och där eleverna får kontroll över 

sitt eget lärande (Wiliam & Leahy 2015, s.161). 

Black & Wiliam (1998) och Shute (2008) visar att återkoppling, självbedömning och 

kamratbedömning är effektiva verktyg för att utveckla elevers metakognitiva färdigheter som 
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gynnar elevers lärande. På grund ut av detta kan det tyckas vara en självklarhet att elever som 

arbetar med formativ bedömning lär sig bättre och att detta är en självklarhet i varje klassrum, 

dels på grund ut av att det står skrivet i den svenska läroplanen som ska följas i 

skolverksamheten och dels på grund ut av att forskning visar att det stöttar elevers lärande 

(Jönsson 2017, s.87). Dock så har den återkoppling som elever får av läraren bara en liten 

eller ingen verkan alls på deras lärande (Wiliam 2013, s.121) och en av anledningarna till 

detta är att elever inte använder den återkoppling som ges eller att återkopplingen innehåller 

för lite information. Att elever inte förstår återkopplingen är ett omfattande bekymmer 

(Jönsson 2017, s.92). Som blivande svensklärare är det viktigt att ta reda på om arbetet med 

formativ bedömning verkligen gynnar elevernas lärarande, så hur upplever eleverna att de får 

utrymme för detta i undervisningen? Hur uppfattar eleverna att delarna i den formativa 

bedömningen gynnar deras lärande?  

2. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka elevers uppfattning av delar av den formativa 

bedömningen i ämnet svenska vid skriftliga uppgifter.  

3. Frågeställningar 

 Hur uppfattar elever den tredje nyckelstrategin i formativ bedömning som 

handlar om att ge återkoppling som för lärandet framåt i berättande text i 

svenskämnet?  

 Hur uppfattar elever den fjärde nyckelstrategin i formativ bedömning som 

handlar om att aktivera eleverna som läranderesurser för varandra i berättande 

text i svenskämnet?   

 Hur uppfattar elever den femte nyckelstrategin i formativ bedömning som 

handlar om att aktivera elever till att äga sitt eget lärande i berättande text i 

svenskämnet?  

4. Bakgrund 

Jag kommer under detta avsnitt att presentera synen på läroplanerna som har figurerat i det 

svenska skolväsendet under årtiondena och synen på elevbedömningar i dessa.  
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4.1 Läroplaner och bedömningar  

Det traditionella perspektivet som har funnits i den svenska läroplanen på hur man ska 

organisera lärandet har till stora delar utgått från bilden av ett oförändrat kunskapsarv som 

förs vidare till generation efter generation. Bedömningens nya roll blir således tydlig i 

förhållandet till läroplanens förändrade kunskapssyn och kvalifikations uppdrag. Den tidigare 

svenska folkskolan hade en fostrande roll och den tidiga folkskolans hörnstenar vilade på Gud 

och fosterlandet (Lundahl 2011, s. 49). Läroverken präglades av utantillkunskaper som 

eleverna skulle kunna så att dessa skulle få med sig kunskaper som var användbara i det 

verkliga livet för de elever som inte studerade vidare. På så sätt fick eleverna nytta av 

utantillkunskaperna från skolan i det kommande arbetslivet.  

Grundskolan startades under år 1962 efter tjugo års utredande, de två första läroplanerna 1962 

och 1969 och den nya gymnasieskolans läroplan 1970 betonade värdet av kritiskt prövande, 

självständighet och problemlösning (Lundahl 2011, s.47-48).  1980 års läroplan för 

grundskolan tog ytterligare ett steg i denna riktig och markerade tydligt att kunskaperna skulle 

knyta an till elevernas erfarenheter oavsett deras bakgrund. Skolan skulle vara neutral inför 

kommande sysselsättningar som elever valde i framtiden. Ytterligare en förändring som 

skedde i 1980 års läroplan var en omprioritering mot en målstyrning, där målen knöts till 

centrala begrepp inom de olika ämnena. Detta ledde till en påverkan av konstruktionen av 

standardproven och centralproven som kom att utgå från helhetssammanhangs än stoff som 

tidigare var i fokus. Detta stimulerade elevernas produktivitet och byggde på teman som 

kunde knyta an till elevernas erfarenhetsvärldar. Läroplanerna för grundskolan och 

gymnasieskolan 1994 bekräftade slutligen övergången från synen till kunskap som produktiv 

än en snarare reproduktiv förmåga (Lundahl 2011, s.49). Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklass och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) bygger vidare på denna kunskapssyn och 

denna visar att kunskapskraven lyfter fram kunskap i handling som en central kunskapsform. 

Skolan uppmanas därmed att stimulera kunskap som handling och bedöma den efter hur den 

syns i handling med hänsyn till de olika situationer som elever kan komma att hamna i. På 

grund av detta så måste skolans bedömningar för elever utformas så att de främjar aktivitet 

och produktiva kunskaper samtidigt som dessa ska bedömas på ett bra sätt (Lundahl 2011, 

s.50).  

Detta har lett till att bedömningarnas sorterande funktioner har tonats ned i Lgr 11 och i 

samband med övergången från relativa betyg (betygsskala 1-5) till målrelaterade betyg 

(betygsskala F-A) har elevers lust till att lära blivit ett mål i sig själv i den nuvarande 
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läroplanen. Det har skett en övergång i synen på prov och bedömningar, från bedömning av 

lärande till bedömning för lärande. Huvudpoängen är således att skolans bedömningar ska 

användas för att främja lärandet och inte mäta det och i själva bedömningen kan allt från 

traditionella uppgifter till observationer, intervjuer, problemlösning, essäer, kamratbedömning 

och självvärdering ingå. I praktiken kan detta handla om att få både lärare och elever att få ett 

annat förhållningssätt till bedömningar där läraren till exempel kan överlåta rätten att ställa 

frågor och bedöma svaren till eleverna, eller att läraren uppmanar eleverna till 

självbedömningar och därmed uppmana eleverna att kommentera bedömningarna och uttala 

sig om sitt lärande. Bedömningar som kan främja lärandet ger lärare och elever kunskaper om 

hur eleven tänker när hen löser uppgifter eller problem. Framför allt är det en bedömning som 

innefattar en framåtsyftande återkoppling som gynnar lärandet då bedömningar som påverkar 

lärandet positivt benämns som formativ bedömning (Lundahl 2011, s.51-52). 

5. Teoretiskt ramverk 

Jag kommer under detta avsnitt att presentera begreppet formativ bedömning och ramverket 

för formativ bedömning samt det Sociokulturella perspektivet på lärande och dess proximala 

utvecklingszon. 

5.1 Formativ bedömning 

Begreppet formativ bedömning användes för första gången år 1967 av Michael Scriven, 

utvärderingsforskare, för att beskriva vilken roll som utvärdering kunde ha för den föregående 

förbättringen av undervisningsplanen (Scriven 1967, s.41).  Två år senare användes begreppet 

igen av Benjamin Bloom, psykolog, som menade att ”formativ bedömning är den raka 

motsatsen till Scrivens definition och att formativ bedömning innebär feedback och 

förbättring vid varje stadium i undervisningslärprocessen” (Bloom 1969, s.48). 

Begreppet formativ bedömning har funnits i över 50 år och har under tiden definierats olika, 

exempelvis med Scriven och Blooms olika definition av begreppet. I denna studie har jag valt 

att definiera begreppet formativ bedömning i enlighet med Paul Black, professor i vetenskap, 

& William Dylan, professor i bedömning, eftersom att det är deras definition som ligger till 

grund för nyckelstrategierna i den formativa bedömningen (se avsnitt Ramverk för formativ 

bedömning). Black & Wiliam (1998) definierade begreppet som ”omfattande alla aktiviteter 

som lärare och deras elever tar sig an som ger information att använda som feedback för 

anpassning av de undervisnings-och läraktiviteter de håller på med” (Black & Wiliam 1998, 
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s.7).  Definitionen av begreppet innebär att man kan förställa sig formativ bedömning som 

resultatet av en korsning av tre processer. De tre processer som innefattar formativ bedömning 

har definierats av Black & William som följande: Vart elever är på väg i sitt lärande, vart 

eleven befinner sig just nu i sitt lärande och hur eleven kommer till målet. 

Black & William (1998) menar att dessa tre processer innefattar tre olika aktörer i 

klassrummet, de olika aktörerna är läraren, kamrater och elever (Wiliam 2010, s.31). 

5.2 Ramverk för formativ bedömning 

Wiliam har utifrån de tre processerna (se avsnitt ovan) utvecklat ett ramverk för formativ 

bedömning. Ramverket består av fem olika nyckelstrategier som kännetecknas av formativ 

bedömning (Wiliam 2010, s.31).  

 

Jag kommer nedan att presentera de fem olika nyckelstrategierna i ramverket för formativ 

bedömning med exempel på hur dessa kan fungera i klassrummet.  

5.2.1 Nyckelstrategi 1: Klargöra, delge och förstå lärandemålen och 

kriterier för framgång 

Den första strategin handlar om att tydliggöra lärandemål och kriterier för undervisning för 

elever, det vill säga att läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011 

tydliggörs. Det handlar om lärarens, elevers och kamraters gemensamma ansvar att bryta ned 

detta till ett antal framgångskriterier (Wiliam & Leahy 2015 s.25). Samt att presentera målet 

med en uppgift för eleverna och att det finns en tydlighet vad läraren vill att eleverna ska lära 

sig. Elever har olika tolkningar och i denna nyckelstrategi bör läraren förstå detta, genom att 

läraren integrerar målen i sin undervisning och låter eleverna själva utvärdera sina arbeten 

mot målen som är satta så kan elevernas lärande bli gynnsamt (Wiliam 2013, s.161). 

5.2.2 Nyckelstrategi 2: Genomföra effektiva diskussioner, aktiviteter och 

uppgifter som för lärandet framåt 

Den andra strategin handlar om att lärare skapar klassrumsdiskussioner och lärandeaktiviteter 

där elevers lärande synliggörs. Det handlar om lärarens roll att ta reda på var eleverna 

befinner sig i sitt lärande (Wiliam & Leahy 2015, s.25). 
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5.2.3 Nyckelstrategi 3: Ge återkoppling som för lärandet framåt 

Den tredje strategin handlar om att lärare ger återkoppling på elevers uppgifter som leder till 

att elevers lärande förs framåt. Det handlar om att läraren ger återkoppling, inte bara om var 

de befinner sig utan också vilka steg de måste ta för att komma framåt i sitt lärande (Wiliam 

& Leahy 2015, s.25). 

5.2.4 Nyckelstrategi 4: Aktivera eleverna att bli läranderesurser för 

varandra 

Den fjärde strategin handlar om att elever blir till resurser för varandra som leder till att 

elevers lärande förs framåt. Detta görs via olika former av kamratbedömning där det handlar 

om enligt Wiliam (2013) att eleverna med rätt motivation ska kunna veta vad de behöver göra 

för att kunna nå målet med en uppgift, det handlar inte om att eleverna betygsätter sig själva 

eller andra klasskamrater, utan det handlar om vilken roll kamratbedömning kan spela som 

stöd för elevers lärande och klargöra att inom ramen för formativ bedömning handlar det inte 

om att döma en kamrats arbete utan att föreslå en förbättring av det (Wiliam & Leahy 2015, 

s.25). 

 

I denna nyckelstrategi så finns det olika verktyg som kan användas i undervisningen för att 

aktivera eleverna som resurser för varandra. Olika exempel på dessa verktyg kommer jag att 

presentera nedan, urvalet av dessa är baserat på de verktyg som är applicerbara på skriftliga 

texter inom svenskämnet som har elevfokus, eftersom att det är detta som denna studie riktar 

in sig på och är därav relevanta. 

 

Verktyg: C3B4ME 

Detta verktyg handlar om att eleven som behöver hjälp i sitt lärande måste be hjälp av tre 

kamrater innan hen frågar läraren (Wiliam 2013, s.151) (C3B4ME Förkortning av see three 

before me).  

Verktyg: Två stjärnor och en önskning 

Detta verktyg handlar om att en elev ger feedback på en annan elevs arbete genom att komma 

med minst två saker som hen anser är bra med arbetet (två stjärnor) och ge ett förslag till en 

förbättring på arbetet (önskning) (Wiliam 2013, s.152). 
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Verktyg: Felklassificering  

Detta verktyg handlar om att eleverna klassificerar sina fel, till exempel tempus, pronomen 

och stavfel i en skriftlig text. Efter att eleverna har fastställt vilka fel som gjorts söker 

eleverna upp en kamrat med kompletterande kompetens för att få hjälp med rättningen 

(Wiliam 2013, s.153).  

Verktyg: Checklista inför flygning 

Om det finns tydliga krav på de uppgifter som eleverna ska lämna in så handlar detta verktyg 

om att det ska finnas struktur vid inlämning av skriftlig uppgift. Eleverna ska kolla av så att 

allt som måste vara med på den skriftliga uppgiften är med innan denna lämnas in till läraren. 

Det är kamratens ansvar att kolla igenom uppgiften enligt checklistan innan inlämning samt 

signera texten med sitt namn när det är klart. Om något av kraven inför flygningen inte håller 

måttet när läraren betygsätter uppgiften är det kamraten och inte eleven som har skrivit texten 

som får stå till svars (Wiliam 2013, s.154-155). 

5.2.5 Nyckelstrategi 5: Aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande 

Den femte strategin handlar om att elever själva tar ansvar för sitt lärande och att aktivera 

elever till att äga sitt lärande (Wiliam 2013, s.159).  Det handlar om självreglerat lärande så 

att eleven kan samordna sina kognitiva resurser, handlingar och känslor så att dessa blir till 

hjälp för elevens lärandemål (Wiliam 2013, s.161). Det handlar om att skapa elever som är 

självständiga i sitt lärande (Wiliam & Leahy 2015, s.25). Till denna strategi tillhör 

metakognition. John Flaveli, psykolog, år 1976 myntade termen metakognition och definierar 

den följande: ”Metakognition hänför sig till ens egen kunskap om de kognitiva processerna 

och produkterna efter allt som relaterad till dessa”, det vill säga läranderelevanta egenskaper 

i information och fakta. Till exempel om jag känner att jag behöver göra en anteckning om 

området för att inte glömma bort det så gör jag det.  

Metakognition omfattar tre området som innebär att känna till vad man vet, det vill säga 

metakognitiv kunskap, vad man kan göra, det vill säga metakognitiva färdigheter och vad man 

vet om sin egen kognitiva begåvning, det vill säga metakognitiv erfarenhet (Wiliam 2013, 

s.161).  

I denna studie kommer teorin bli mätbar genom att jag kommer att utgå från delar av 

nyckelstrategierna i enkätundersökning som görs med elever, dock har jag valt att avgränsa de 

fem nyckelstrategierna till tre eftersom att nyckelstrategi tre, fyra och fem har elever som 
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aktörer, vilket är det som denna studie riktar in sig på. Detta innebär att jag inte kommer att 

använda mig av nyckelstrategi ett och två i enkätundersökningen med elever eller i denna 

studiens kommande analys och diskussions del. Dessa är dock med för att ge en överblick om 

hur hela ramverket för formativ bedömning är uppbyggt.  

5.3 Sociokulturellt perspektiv på lärande och den proximala 

utvecklingszonen 

Det sociokulturella perspektivet på lärandet förändrar bedömningspraxis mot en mer 

dynamisk och samarbetsinriktad aktivitet där bedömningens roll i undervisningssituationen 

betonas samt vikten av att både eleven och läraren är delaktiga i bedömningen. I det 

sociokulturella perspektivet kan lärandet äga rum på både individuell och kollektiva nivåer 

där lärandet skiljer sig åt under olika historiska epoker samt kulturella villkor, teknologiska 

och social utveckling som påverkar de sätt hur människan får ta del av information, kunskaper 

och färdigheter. Den form av kunskap som blir funktionell och produktiv ändras genom 

århundradena och kommer att ständigt ändras som en effekt av omvärldens krav och 

möjligheter(Säljö 2000, s.17).  

Utgångspunkter för ett sociokulturellt perspektiv på lärande är att man är intresserad av hur 

individer och grupper tillägnar sig och utnyttjar fysiska kognitiva resurser, där samspel mellan 

individ och kollektiv är i fokus (Säljö 2000, s.18).  Människor handlar inom ramen för 

praktiska och kulturella sammanhang och i direkt eller indirekt kontakt med andra individer. 

På så vis så lär människan genom att delta i praktiska och kommunikativa samspel med andra, 

där de sätt som människan i interaktion resonerar och tolkar verkligenheten tillsammans med 

andra människor senare användes som resurser för att förstå och kommunicera i framtida 

situationer (Säljö 2000, s.105).  

Lev Vygotskilj, rysk professor, menar att människor ständigt befinner sig under utveckling 

och förändring, där människan i varje situation har möjlighet att ta över och ta till sig 

kunskaper från sina medmänniskor i samspelssituationer. Människan kan få insikter genom att 

se nya mönster och möjligheter i de intellektuella och praktiska redskap som behärskas.  Ett 

sätt att betrakta människans utveckling och lärande är genom den närmaste utvecklingszonen, 

(Zone of proximal development) (Säljö 2000, s.106). Vygotskilj definierar utvecklingszonen 

som följande ” Avståndet mellan vad en individ kan prestera ensam och utan stöd, och vad 

hen kan prestera under en vuxens ledning eller i samarbete med en mer kapabel kamrat 

(Vygotskilj 1978, s. 88). Med handledning i omgivningen kan människan ofta lösa problem 
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som hen skulle ha svårt att lösa själv. Stödet i handledningen kan bestå i att människan får 

hjälp med att klarna ut vad som frågas efter eller att någon bidrar med att dela upp ett 

komplicerat problem i mindre delar (Säljö 2000, s.119).   

Individen rör sig ständigt i olika utvecklingszonen i det samhälle som hen befinner sig i och 

på så sätt så kommer hens utveckling att äga rum inom ramen för dessa praktiker. På detta sätt 

utgör de sociokulturella betingelserna både den miljö som utvecklar individen och samtidigt 

den komplexa omgivning som finns runt om med upplevelser och aktiviteter. I det komplexa 

samhället spelar skolans kommunikativa praktiker en avgörande roll som en arena för sociala 

och kognitiva utvecklingar. Det är i skolan som barnet erbjuds utvecklingsmöjligheter och det 

är här som värderade kulturella redskap i stor utsträckning blir tillgängliga för barnet. Dock 

betonas vikten av att individen själv är med och skapar sin egen utveckling inom ramen för 

den sociokulturella möjligheten som erbjuds (Säljö 2000, s.123-124).  

6. Tidigare forskning 

 

Jag kommer under detta avsnitt att presentera tidigare forskning som har gjorts inom området 

formativ bedömning ur ett elevperspektiv. I slutet av varje tidigare forskning kommer jag att 

presentera hur forskningen förhåller sig till denna studie.  

 

Avhandlingen Formativ bedömning och självreglerat lärande: Vad behöver vi för att få det 

att hända? är skriven av Charlotta Vingsle, postdoktor vid institutionen för naturvetenskap 

och matematikens didaktik. Vingsles syfte är karaktärisera på vilka sätt tre matematiklärares 

autentiska undervisning skapar möjligheter för unga elevers utveckling av självreglerat 

lärande samt beskriva hur elever uppfattar dessa möjligheter att träna självreglerat lärande och 

om det är speciella egenskaper i undervisningen som gör att eleverna uppfattar dessa 

möjligheter (Vingsle 2017, s.42). 

 

För att undersöka detta har Vingsle genomfört klassrumsobservationer och intervjuer samt att 

Vingsle har följt tre grundskolelärares autentiska undervisning under fem vardera lektioner i 

matematik och nio lärandesituationer med möjlighet för eleverna att utveckla färdigheter för 

självreglerat lärande som även kallas för SRL-färdigheter (Vingsle 2017, s.43).  
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Resultatet av undersökningen visar att de nio lärandesituationerna för SRL erbjöd eleverna 

möjligheter att utveckla det självreglerande lärandet som innefattar att sätta mål, planera, 

övervaka lärandeprocessen samt självbedömning. SRL-färdigheterna att sätta mål och planera 

skedde genom lärarens modellering av SRL-färdigheterna i början av lektionen. Möjligheten 

att lära SRL-färdigheterna för övervakning av lärandeprocesserna skedde i fyra olika aspekter: 

organisation, strategianvändning, lärande via mini Whiteboards och flyt.  

Självbedömning är en SRL-färdighet i självreflektion som skedde när eleverna ansåg sig vara 

färdig med en uppgift i matematikboken och gick till läraren för att visa sitt arbete. Eleven 

fick då besvara bedömningsfrågor som till exempel: Hur har det gått? Vilken strategi 

använde du? Kommer du att ha användning för det flera gånger?  Eleverna fick även 

återkoppling på sitt arbete av lärarna (Vingsle 2017, s.44).  

 

Resultatet av Vingsles studie visar att ingen hel SRL-cykel (företänksamhetsfasen, 

genomförandefasen och självreflektionsfasen) identifieras bland lärandesituationer. De nio 

analyserade lärandesituationerna erbjuder stöd för att utveckla SRL-färdighet i huvudsak på 

den första av de fyra utvecklingsnivåerna. Gällande de tre övriga utvecklingsfaserna 

efterliknande, självkontroll och självregleringsnivå, så identifierades en 

undervisningssituation för vardera nivå. Av nio lärandesituationer för SRL så var det endast 

en där SRL-färdigheter undervisades explicit (Vingsle 2017, s.43).  

 

Resultatet visar att i 41 av 67 fall upplevde eleverna inte möjligheter att utveckla självreglerat 

lärande genom de lärandesituationer som observerades och intervjuades. De elever som 

upplevde möjligheten, såg också möjligheten på den utvecklingsnivån som lärandesituationen 

för SRL var kategoriserad på. De lärandesituationer för SRL där flest elever upplevde 

möjligheten att träna på SRL-färdigheter var den explicita instruerande samt tre implicit 

instruerande SRL-färdigheter där eleverna fick användning av ett SRL verktyg eller fick en 

aktiv roll. Eleverna ansåg att lärarens design av lärandesituationerna var av pedagogiska skäl 

eller av organisatoriska skäl (Vingsle 2017, s.43-44). 

I artikeln för Skolvärlden Formativ bedömning positivt för eleverna men svårt för lärarna 

(2017) tar Vingsle upp att användningen av formativ bedömning i matematikundervisningen 

inte är helt lätt för läraren och om eleverna dessutom ska få möjlighet att själva reglera sitt 

lärande behöver undervisningen om hur man lär sig att lära bli tydligare för dem (Skolvärden 

2017). 
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Vingsle har tittat på den femte nyckelstrategi i formativ bedömning som handlar om att 

aktivera eleverna till att äga sitt lärande ur ett elevperspektiv vilket även görs i denna studie, 

detta gör Vingsles studie relevant. Min utgångspunkt i denna studie skiljer sig dock åt från 

Vingsles eftersom att jag även undersöker den tredje och fjärde nyckelstrategin i formativ 

bedömning (se avsnitt teori) utifrån ett elevperspektiv.   

 

Avhandlingen Learning from giving feedback. Insights from EFL writing classrooms in a 

Swedish lower secondary school är skriven av Jessica Berggren där hon har undersökt vad 

elever kan lära sig genom att läsa och ge återkoppling på klasskamraters texter. Berggren har 

observerat och samlat in elevtexter från ämnet engelska i två klasser i årskurs 8, där eleverna 

har arbetat med att skriva svarsbrev. Resultatet av Berggrens undersökning visade att eleverna 

ändrade sina svar efter att ha läst och kommenterat andra elevers texter. Exempelvis så 

ändrade ett flertal elever sin styckesindelning i sina brev eller lade till en avslutning i dem. 

Undersökningen visade även att eleverna lånade idéer från sina klasskamrater för att utveckla 

sina svar samt att eleverna lade till ny information (Berggren 2013, s.108). Berggren menar att 

eleverna blir medvetna om textens syfte i och med bedömningsaktiviteten, vilket kan ha 

bidragit till den förbättring av skrivandet som syntes hos eleverna i arbetet med 

kamratbedömning. Resultatet i undersökningen visade även att det fanns elever som uttryckte 

att de inte hade lärt sig någonting men där det syntes en förbättring i elevens brev efter arbetet 

med kamratbedömningen.   

 

Denna avhandling är relevant eftersom att jag i denna studie bland annat är intresserad för hur 

elever uppfattar kamratbedömning liksom Berggren, dock skiljer sig min studie åt eftersom 

jag har inriktat mig på elever som går i grundskolan, närmare årskurs 5 och årskurs 6 medan 

Berggren har tittat på elever som går på högstadiet, närmare årskurs 8. 

 

I artikeln Pubil commentary on assessment for learning skriven av Bronwen Cowie, forskare i 

lärande, har Cowie undersökt hur elever generellt uppfattar formativ bedömning i Nya 

Zeeland.  Cowie har intervjuat elever i år 7 till 10 med syftet att fastställa elevers syn på 

formativ bedömning. I denna undersökning har Cowie utgått från tre frågeställningar som 

innefattar hur eleven bestämmer om den har lärt sig någonting, vad elevernas lärare gjorde för 

att ta reda på elevernas lärande och hur läraren hjälpte elever att komma framåt i lärande samt 

vad eleverna gjorde när de inte förstod eller hade kört fast på en uppgift. 
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I analysen för detta har Cowie använt sig av Dylan Wiliams ramverk för formativ bedömning 

och det sociokulturella perspektivet för lärande. 

 

Resultatet av Cowies undersökning visade att när eleverna skulle bestämma sig för att om de 

hade lärt sig någonting i slutförandet av en uppgift så föredrog de att få lärarens återkoppling 

genom smågruppssamtal, eftersom att eleverna ansåg att de avslöjade mer av deras eget 

tänkande (Cowie 2005, s.149-150).  Ett flertal elever beskrev bedömningen som ett 

läraransvar och såg ingen roll att själva söka hjälp för att öka sin förståelse. Cowie menar att 

detta är problematiskt eftersom att lärare ofta har ansvar för cirka 30 elever samtidigt. Några 

fåtal elever uppskattade att det inte var möjligt för läraren att ge återkopplingen till eleverna 

via en-till-en och på grund av detta så rekommenderades eleverna att kamraterna spelade en 

mer aktiv roll i lärandet. Resultatet i undersökningen visade även att elevers svårigheter med 

självbedömmanande berodde på brist på förtroende och ömsesidig respekt i klassrummet.  

 

Denna artikel är relevant i denna studie eftersom att jag har valt att använda mig samma teori 

som Cowie använde, dock så skiljer sig min studie åt jämfört med Cowies eftersom att jag har 

valt att titta närmare på elevers uppfattning av delar i nyckelstrategierna i den formativ 

bedömning vid en specifik skriftlig uppgift i ämnet svenska medan Cowie har ett generellt 

elevperspektiv av nyckelstrategierna i den formativ bedömning.  

7. Metod och material 

Under detta avsnitt kommer jag att presentera metod och material för denna studie. 

 

7.1 Enkätundersökning 

Denna studie utgår från ett elevperspektiv och för att kunna komma åt elevers syn, känslor 

och tankar om delarna av nyckelstrategierna i den formativ bedömning har jag valt att 

genomföra en enkätundersökning med både öppna och icke-öppna frågor. 

Enkätundersökningen består av sammanlagt sju frågor, fyra öppna frågor och tre icke-öppna 

frågor (se bilaga 2).  

  

Valet av enkätundersökningarna är baserade på att jag vill minimera risken att påverka 

elevernas svar, jag har övervägt att använda intervjuer med elever men valde att avstå från 

detta då jag anser att risken skulle vara större att jag påverkade eleverna via min närvaro även 
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om eleverna troligtvis påverkas av enkäterna genom vetskapen att jag ska läsa dem. Jag anser 

dock att denna risk för påverkan från min sida minskade vid enkätundersökningen eftersom 

att eleverna satt enskilt och svarade på frågorna. 

 

Enkätundersökning i denna studie är både kvalitativ och kvantitativ.  Kvalitativ då jag vill 

fånga elevernas syn på delar av nyckelstrategierna i den formativa bedömningen via 

enkätundersökningen och via analysen där jag analyserar elevernas svar efter olika kategorier. 

Kvantitativ då analysen och bearbetning av enkätundersökningen visar hur stora delar i de 

olika kategorierna som utgör helheten (Trost 2012, s.23).  

 

Det finns brister i enkätfrågornas utformning på så vis att eleverna inte hade tillräckligt med 

plats på enkäten att fylla i sina svar, det hade varit gynnsamt om eleverna hade fått mer 

utrymme till detta. Dock så behövde eleverna på grund ut av detta vara specifika i sina svar 

för att kunna få plats att formulera sig.  

 

Datainsamlingen består av 60 stycken enkäter i årskurs 5 och 6 (Se enkätfrågorna i bilaga 2). 

 

9.2 Mejlutskick 

Jag valde att skickat ut mejl till olika svensklärare i grundskolan med målet att hitta 

undervisande svensklärare som aktivt arbetar med formativ bedömning i 

svenskundervisningen. Det var en grundskola i Stockholmsområdet som ville medverka i 

undersökningen. Däremot så var min tänka målgrupp tre klasser från årskurs 6 men på grund 

ut av att två av dessa tre lärare senare valde att tacka nej till medverkan i studien fick jag 

kontakt med en svensklärare i årskurs 5 i samma skola som undervisande i svenska i två 

årskurser som ville medverka i studien.  

Jag mejlade sedan ut samtyckeskrav till svenskläraren i årskurs 6 som sedan hjälpte till att 

dela ut dessa och samla in godkännanden från elevernas vårdnadshavare i årskurs 5 och 6.  

 

9.3 Utdelning och insamling av enkäter 

Enkäterna delades ut av de undervisande lärarna och samlades sedan in. Enkätundersökningen 

tog cirka 5-10 minuter för eleverna att genomföra.  
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9.4 Urval och bortfall 

Enkätundersökningen hade kunnat genomföras i årskurs 4 eller endast i årskurs 5 eller 6, 

förklaringen till att det blev två klasser i årskurs 5 och en klass i årskurs 6 beror på att det var 

dessa som tackade ja att delta i undersökningen. Jag hade möjligtvis kunnat mejla och ringa 

till fler grundskolor för att kolla av intresset att medverka i studien, dock så fanns inte denna 

tid då denna studie ska lämnas in vid ett specifik datum samt att detta letande bidrog till att 

jag började få ont om tid att komma vidare i studien.  

 

Det var 76 elever som tillfrågades i tre klasser, 50 elever i årskurs 5 och 26 elever i årskurs 6. 

Jag fick sammanlagt in 60 enkäter, 34 enkäter från årskurs 5 och 26 enkäter från årskurs 6. 

Bortfallet beror på att elever i årskurs 5 inte fick medverka i studien. För att en enkät ska 

räknas som ifylld behövde fem av sju frågor vara ifylld av eleven.  

 

9.5 Etiska övervägande 

Inom samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning finns det fyra olika huvudkrav som ska 

följas för att beakta etniska forskningsprinciper. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2007, s.6). 

 

Informationskravet handlar om att: ”Forskaren skall informera uppgiftslämnaren och 

undersökningsdeltagarna om deras uppgifter i projektet och vilka villkor som gäller för deras 

deltagande. De skall därvid upplysas om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att 

avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta alla inslag i den aktuella undersökningen 

som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta” (Vetenskapsrådet 2007, s.9). Detta 

har jag gjort via brevutskick till elevernas vårdnadshavare samt att detta står skrivet överst på 

enkätundersökningen (Se bilaga 1 och 2).  

 

Samtyckeskravet handlar om att deltagarna i undersökningen själva har rätten att bestämma 

över sin medverkan, det vill säga att ” Forskaren skall inhämta uppgiftslämnarens och 

undersökningsdeltagatens samtycke. I vissa fall bör detta samtycke inhämtas från 

vårdnadshavare om de som undersöks är under 15 år och undersökningen är av etniskt 

känslig karaktär” (Vetenskapsrådet 2007, s.9). Samtyckeskravet har jag genomfört via att jag 
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har fått ett godkännande av elevernas vårdnadshavare samt fått elevernas samtycke till att 

medverkat i undersökningen (Se bilaga 1).  

 

Konfidentialitetskravet handlar om att individer som medverkar i en undersökning ska 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Det vill säga att ”Alla 

uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant 

sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående” (Vetenskapsrådet 2007, s.12). 

Detta har jag tagit hänsyn till genom att enkätundersökningen är anonym. 

 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som är insamlade om enskilda individer endast får 

användas för forskningsändamål. Det vill säga att ”Uppgifter om enskilda, insamlade för 

forskningsändamål inte får användas eller utlånad för kommersiellt bruk eller andra icke-

vetenskapliga syften” (Vetenskapsrådet 2007, s.13). Detta har jag tagit hänsyn till via 

anonymiteten i enkätundersökningen.  

 

9.6 Beabetning och kategorisering av materialet  

Jag valde att kategorisera elevernas svar från enkätundersökningen efter de tre 

nyckelstrategierna i den formativa bedömningen som denna studie förhåller sig till, dessa tre 

är följande: 

 Den tredje nyckelstrategin i formativ bedömning - Återkoppling som för lärandet  

 Den fjärde nyckelstrategin i formativ bedömning - Aktivera eleverna som 

läranderesurser  

 Den femte nyckelstrategin - Aktivera elever till att äga sitt eget lärande  

Kategoriseringen gjorde jag genom att dela upp de tre nyckelstrategierna ovan på separata 

papper och sedan lägga dessa utspridda på en stor yta. Sedan dela jag upp elevernas svar efter 

de olika nyckelstrategierna. För att underlätta detta så handlar enkätfrågornas första två frågor 

om nyckelstrategi 3, den tredje och fjärde frågan handlar om nyckelstrategi 5 och den femte, 

sjätte och sjunde frågan handlar om den fjärde nyckelstrategin.  

 

Efter uppdelningen av nyckelstrategi tre, fyra och fem (se ovan) valde jag att klippa ut 

frågorna med elevsvar från enkäterna som tillhörde respektive nyckelstrategi. Detta gjorde jag 
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för att få en överblick av vilka enkäter som gåtts igenom och vilka som kvarstod samt för att 

kunna identifiera intressanta elevsvar (se mer i avsnitt analys och diskussion).  

8. Analys och diskussion 

Under detta avsnitt kommer jag att analysera elevernas svar utifrån enkätfrågorna, dessa 

frågor återspeglar sig i studies frågeställningar. Detta görs i förhållande till ramverket för 

formativ bedömning och det sociokulturella perspektivet på lärandet med följande proximala 

utvecklingszon samt tidigare forskning. I analysen ingår det 60 elevsvar till respektive 

frågeställning. 

8.1 Hur uppfattar elever den tredje nyckelstrategin i formativ bedömning 

som handlar om att ge återkoppling som för lärandet framåt i berättande 

text i svensk ämnet? 

8.1.2 Jag lär mig bättre efter återkoppling från läraren 

 

 

Sammanställning av enkätfråga 1 

57 elever har svarat att återkopplingen från läraren leder till att de lär sig bättre. 32 elever i 

årskurs 5 och 25 elever i årskurs 6.  En elev i årskurs 5 har svarat att lärarens återkoppling inte 
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gör att hen lär sig bättre och två elever från vardera årskursen har svarat att de inte vet om 

lärarens återkoppling gör att de lär sig bättre.  

Majoriteten elevsvar som har svarat ja på frågan kommer från båda årskurserna och detta är 

intressant eftersom att återkopplingen från lärare till elever i enlighet med Wiliam leder till att 

elever tar åt sig vad läraren bedömer och på så vis kommer de framåt i sitt lärande (Wiliam & 

Leahy 2015, s.25). 

Den elev som har svarat nej på frågan är intressant att lyfta fram eftersom att det kan handla 

om att denna elev inte förstår den återkoppling som läraren ger eller att denna elev inte anser 

att läraren besitter den kompetens som behövs för att det ska gynna elevens lärande framåt. 

Detta kan bero på att eleven inte har kunnat ta över och ta till sig kunskapen från läraren i 

samspelssituationen som uppstod vid återkopplingen (Säljö 2000, s.106). Det kan även bero 

på att kommunikationen mellan läraren och eleven möjligtvis inte fungerar, vilket är en del i 

den proximala utvecklingszonen där kommunikativa praktiker spelar en avgörande roll (Säljö 

2000, s.123).   

De elever som har svarat att de inte vet om återkopplingen från läraren leder deras lärande 

framåt är intressanta eftersom att det skulle kunna vara så att dessa elever inte har varit 

mottagliga för återkopplingen vid tillfället den gavs eller att de helt enkelt inte förstår den 

återkopplingen som är given till dem, det ges ingen vidare förklaring till detta från eleverna 

men det är ändå en intressant aspekt att lyfta fram eftersom att majoriteten av eleverna 

uppfattar återkopplingen från läraren som att de lär sig att skriva den skriftliga texten bättre.  

8.1.3 Jag ändrar min text efter återkoppling av läraren 
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Sammanställning av enkätfråga 2 

Svaren från eleverna visar att majoriteten av dem har ändrat sin skriftliga text efter 

återkopplingen av läraren, detta berör både elever i årskurs 5 och i årskurs 6 med sammanlagt 

51 elever.  

Det är sammanlagt nio elever som har svarat att de inte vet om de har ändrat sin skriftliga text 

efter lärarens kommentarer, detta berör åtta elever i årskurs 5 och en elev i årskurs 6. Det är 

ingen elev i årskurserna som har svarat att de inte har ändrat sin skriftliga text efter 

återkopplingen från läraren.  

 

Majoriteten av eleverna har tagit till sig lärarens återkoppling för att komma framåt i sitt 

lärande (Wiliam & Leahy 2015, s.25) och ändrat sina skriftliga texter. I relation till Berggrens 

studie är detta intressant eftersom att Berggrens resultat visade att eleverna ändrade sina texter 

efter att de hade fått återkoppling på texten av en klasskamrat och här visar det sig att eleverna 

har ändrat sina texter efter lärarens återkoppling, vilket visar ett samband på att 

återkopplingen från någon annan leder till att eleverna bearbetar sina skriftliga texter. Det som 

vidare är intressant är att en elev av de som svarade att hen inte visste om den skriftliga texten 

hade ändrats efter återkopplingen från läraren har skrivit till i marginalerna på 

enkätundersökningen att ”Det beror på om hen sa något” vilket tyder på att denna elev endast 

ändrarar sin skriftliga text om läraren har sagt till eleven om detta, det kan bero på en 

avsaknad av stöttning och handling i processen med att bearbeta den skriftliga texten (Säljö 

2000, s. 119).  
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8.2 Hur uppfattar eleverna den femte nyckelstrategin som handlar om 

att aktivera eleverna så att de tar ansvar för sitt eget lärande i 

berättande texter i svenskämnet?  

8.2.1 Jag utvecklar mina grammatiska kunskaper  

 

 

Sammanställning av enkätfråga 3 

Sammanlagt i årskurserna har 58 elever svarat att det är positivt att bedöma sin egen text. 32 

elever i årskurs 5 och 26 elever i årskurs 6 har svarat detta. Det är 30 elever sammanlagt i 

årskurserna som har svar att självbedömningen är bra eftersom att de får träna på grammatiska 

kunskaper, 20 elever i årskurs 5 och 10 elever i årskurs 6 har svarat detta. 17 elever har 

sammanlagt svarat att det är bra med självbedömning eftersom att de lär sig av sina misstag. 

10 elever i årskurs 5 och sju elever i årskurs 6. Två elever i årskurs 6 har svarat att 

självbedömning är bra eftersom att de får träna på att sätta betyg och 16 elever sammanlagt i 

årskurserna har svarat att det är bra eftersom att under självbedömningen säger ingen annan 

någonting taskigt, det är nio elever i årskurs 5 och sju elever i årskurs 6 som har svarat detta. 

Tre elever har sammanlagt i årskurserna svarat att det är bra eftersom att de uppmärksammar 

sina fel, två elever i årskurs 5 och en elev i årskurs 6 har svarat detta. Två elever i årskurs 5 

har svarat att de inte vet vad som är bra med självbedömning. 
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De elever som har svarat att det är bra med självbedömning eftersom att de får träna på sina 

grammatiska kunskaper har svarat på följande sätt: ”Att jag ser hur jag har skrivit så jag inte 

missar stor bokstav”, ”För att då lär jag mig hur man stavar rätt” och ”Jag ser att 

meningsbyggnaden fungerar eller inte och jag ser stavfel och var jag ska sätta ut 

skiljetecken” vilket är intressant eftersom att dessa elever förknippar självbedömningen som 

ett träningstillfälle för att öva sina grammatiska kunskaper i den skriftliga texten. I relation till 

eleverna som har svarat detta är det elever som uppger att självbedömningen är bra eftersom 

att de får lära sig av sina misstag. Dessa elever har svarat på följande sätt: ”Då kan man 

utveckla sin text och själv hitta vad som behöver förbättras” och ”Man får lära sig av sina 

misstag”. Det som är intressant med dessa elevsvar är att via självbedömningen så får dessa 

elever en insikt om vad de behöver träna på och utveckla i sitt skrivande vilket är i enlighet 

med Wiliam som menar att elever som kan samordna sina kognitiva resurser, handlingar och 

känslor når sina lärandemål (Wiliam 2013, s.159). 

Eleverna som har svarat att självbedömningen är bra för att de då kan se sina fel har svarat på 

följande sätt: ”Se vilka fel man gjort” och ”Man kan själv hitta fel i texten och hitta rätt svar 

när man läser” detta är intressanta eftersom att det refererar till att skapa elever som är 

självständiga i sitt lärande (Wiliam & Leahy 2015, s.35).   

Majoriteten av eleverna i båda årskurserna har svarat att det är positivt med självbedömning 

och i relation till Vingsles studie är detta intressant eftersom att eleverna har arbetat med 

självbedömning under producerandet av de skriftliga texterna, vilket skiljer sig från Vingsles 

studie där resultatet visar att det i 41 av 67 fall inte gavs möjligheten att utveckla och arbeta 

med självbedömningen under arbetsprocessen (Vingsle 2017, s.43-44). 

 

Det som vidare är intressant är de elever som har svarat att självbedömning är bra eftersom att 

ingen annan kan säga någonting elakt till dem, eleverna har svarat på följande sätt: ”Att ingen 

annan liksom säger något taskigt” samt ”Jag tycker att det är bra för då får man inte dåliga 

kommentarer från andra”. Detta indikerar på möjliga brister i det sociala samspelet i 

klassrummet och det är intressant eftersom att individen ständigt rör sig i utvecklingszoner 

och på detta sätt utgör de sociokulturella betingelserna både den miljö som utvecklar 

individen samt den komplexa omgivningen som eleven befinner sig i (Säljö 2000, s.123). 

Dessa elevsvar indikera på att den miljö som eleverna befinner sig i spelar in på deras lärande 

och i klassrumsmiljön så finns det en rädsla över att få negativa kommentarer av 

klasskamrater vilket i sin tur påverkar dessa elevers lärande.  
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De elever som har svarat att självbedömningen är bra eftersom att de får träna på att sätta 

betyg på sina skriftliga texter har svarat på följande sätt: ”Det är bra för att jag får sätta ett 

betyg på min text och jag måste vara ärlig”. Det intressanta med dessa elevsvar är att 

självbedömningen refereras till betygsskalan och ärlighet i samband med betygssättning. Det 

är även intressant att dessa elever kommer från årskurs 6 vilket är den årskurs där elever 

mottar sitt första betyg.  

8.2.2 Jag tror att jag har skrivit rätt men det är fel 

 

 

Sammanställning av enkätfråga 4 

25 elever har svarat att det negativa med självbedömning är att de tror att de har skrivit rätt 

fast det kan vara fel. Tre elever har svarat att det är dåligt eftersom att de kan missa någonting 

i den skriftliga texten. Tre elever i årskurs 5 har svarat att de får sämre självförtroende och tre 

elever i årskurs 5 uppger att det dåliga med självbedömning är att de saknar grammatiska 

kunskaper. Tre elever i årskurs 5 har svarat att det är dåligt eftersom att de inte får beröm och 

14 elever har svarat att de inte vet, 13 elever i årskurs 5 och en elev i årskurs 6 har svarat 

detta.  

Eleverna som har svarat att det negativa med självbedömning är att de tror att de har skrivit 

rätt har svarat på följande sätt: ”Det är inte bra för att man tror ju att man har skrivit hyfsat 

rätt och då kommer man ju inte hitta så många fel eftersom att man tror ju att man har skrivit 
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rätt” det visade sig vara ett relativt vanligt svar bland eleverna i både årskurs 5 och i årskurs 

6. Detta tolkar jag som att eleverna uppfattar sin egen skriftliga förmåga som stark och på 

grund ut av detta så blir det svårt för dessa elever att självbedöma sin skriftliga text när de inte 

explicit vet vilka fel som finns i den. Detta är intressant i relation till metakognitiv kunskap då 

jag tolkar elevernas svar som att de har svårigheter med sin metakognitiva erfarenhet, det vill 

säga vad eleverna vet om sin kognitiva begåvning eftersom att eleverna tror att de har skrivit 

rätt men att det kan resultera i felaktig skrivning av text (Wiliam 2013, s.161).  

De elever som har svarat att de missar saker vid självbedömningen har svarat enligt följande: 

”Man kanske missar någonting eller tror att det är rätt medan om man rättas av läraren vet 

man att nästan allting är med” detta är intressant eftersom att dessa elever relatera 

självbedömningen till lärarens högre kunskap om att kunna rätta den skriftliga texten samt 

elevernas förtroende för lärarens högre kompetens inom området. Det som är intressant är att 

elevernas uppfattning om självbedömningen liknar resultatet i Cowies undersökningen där 

eleverna fördrog att få lärarens återkoppling samt att eleverna i Cowies undersökning ansåg 

att bedömningen var en del av läraransvaret (Cowie 2005, s.149-150).  Vilket eleverna i denna 

studie till viss del visar. Det som vidare är intressant är att Cowies undersökning är gjord i 

Nya Zeeland och denna studie är gjort i Sverige men att det ändå finns likheter mellan 

elevernas uppfattning trots att det rör sig om två olika läroplaner i dessa länder, vilket är en 

intressant aspekt. 

Eleverna som har svarat att de får sämre självförtroende har svarat enligt följande: ”Ibland får 

man sämre självförtroende”, ” Man kan känna sig sämre” och ”Om den är jättedålig kan 

man få dåligt självförtroende av att behöva ändra texten så mycket” där dessa elever 

förknippar självbedömning med sämre självförtroende. I relation till Cowies undersökning är 

detta intressant eftersom att Cowie menar att elevernas svårigheter med självbedömning beror 

på brist på förtroende och ömsesidig respekt i klassrummet (Cowie 2005, s.149) vilket det 

även till viss del skulle kunna vara hos dessa elever då de uppger att självbedömningen leder 

till att de får sämre självförtroende.  

De elever som uppger att de saknar grammatiska kunskaper har svarat enligt följande: ”Man 

kan missa olika saker, så som meningsbyggnad” samt ”Att jag inte har supermycket kunskap 

om hur en text ska skrivas” vilket jag tolkar som en avsaknad av metakognitiva kunskaper om 

hur momentet ska genomföras (Wiliam 2013 s.161). 
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De elever som har svarat att det dåliga med självbedömning är att de inte får beröm har svarat 

enligt följande:” Det är dåligt för att jag inte får beröm när jag rättar själv” och ”Jag får 

inte veta vad andra tycker om min text”. Detta visar att självbedömningen skulle kunna vara 

beroende av andra individers tyckande för att det ska vara positivt och när detta saknas leder 

det till för dessa elever att självbedömningen ses som negativt. Det ges ingen vidare förklaring 

från eleverna men det är ändå en intressant aspekt att lyfta fram.  

De eleverna som har svarat att de inte vet vad som är dåligt med självbedömning skulle kunna 

beror på att eleverna uppfattar självbedömningen som endast positivt utan några negativa 

aspekter men det kan även vara så att eleverna under svarandet på enkätfrågorna inte kom på 

vad som är dåligt med självbedömningen.  

8.3 Hur uppfattar elever den fjärde nyckelstrategin i formativ bedömning 

som handlar om att aktivera eleverna som resurser i berättande text i 

svenskämnet? 

8.3.1 Få respons och ärlighet 

 

 

Sammanställning av enkätfråga 5 
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Fem elever i årskurs 5 har svarat att det är bra med kamratbedömning eftersom att 

klasskompisen har gjort uppgiften, fem elever har svarat att det är bra eftersom att det inte är 

läraren som rättar, tre elever i årskurs 5 och två elever i årskurs 6 har svarat detta. 17 elever 

har sammanlagt i årskurserna svarat att det är bra att få respons, sju elever i årskurs 5 och 10 

elever i årskurs 6. Nio elever har sammanlagt svarat att de är bra med kamratbedömning 

eftersom att klasskamraten ser deras fel, sex elever i årskurs 5 och tre elever i årskurs 6 har 

svarat detta. Fem elever i årkurs 5 har svarat att det är bra eftersom att de får idéer och 10 

elever har sammanlagt i årskurserna svarat att det är bra eftersom att klasskamraterna är 

ärliga, fem elever i vardera årskurs har svarat detta. Två elever i årskurs 5 har svarat att 

kamratbedömningen är bra eftersom att de är snällare och två elever i årskurs 6 har svarat att 

det är bra eftersom att klasskamraten kollar av så att allting är med i texten. Fem elever har 

sammanlagt i årskurserna svarat att det är bra eftersom att man lär sig av kamratbedömning, 

en elev i årskurs 5 och fyra elever i årskurs 6 har svarat detta.  

De elever som har svarat att det är bra med kamratbedömning eftersom att klasskamraten har 

erfarenhet av den skriftliga texten har svarat enligt följande: ”Kompisen har själv gjort 

uppgiften” detta indikerar på en positiv aspekt av kamratbedömningen eftersom att 

klasskamraten har erfarenhet av den skriftliga texten eftersom att hen själv har producerat en 

likande text.  

Eleverna som har svarat att det är positivt med kamratbedömning eftersom att det är någon 

annan som rättar texten är ett relativt återkommande svar i båda årskurserna vilket är 

intressant eftersom att dessa elever använder varandra som resurser i sitt lärande vilket är i 

enlighet med Wiliams syfte med kamratbedömningen (Wiliam & Leahy 2015, s.25). Detta är 

intressant eftersom att det visar att klasskompisens kunskap ses som någonting bra där det 

positiva grundar sig i att klasskompisen själv har gjort uppgiften samt att det är positivt att 

någon annan än läraren ger återkopplingen på elevens arbete.  I relation till svaren ovan finns 

det likheter med de elever som har svarat att det är positiv med respons, dessa elever har 

svarat enligt följande: ”Det är bra för att då får man respons och om man rättar själv kanske 

man glömmer någonting” detta indikerar på att när eleven bedömer och skriver texten själv så 

blir hen hemmablind på sin egen text och därför är det positivt med kamratbedömningen där 

en klasskamrat uppmärksammar delar av den skriftliga texten som kan förbättras. De elever 

som har svarat att det är bra eftersom att klasskompisarna upptäcker ens brister har svarat 

enligt följande: ”Kompisen ser mina fel” detta styrker uppfattningen om att eleverna blir 

hemmablinda i sina texter och inte ser vilka förbättringar som behöver göras.  
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I relation till elevsvaren ovan är det elever som har svarat att de är bra med 

kamratbedömningen eftersom att de får respons, dessa elever har svarat enligt följande: ”Att 

man får mer utvecklande feedback om saker man själv inte har tänkt på” samt ”Det är bra 

eftersom en som är jämngammal kan förstå texten och ge en annan feedback som inte läraren 

ger”. Detta är intressant eftersom att det indikerar på att klasskamraten skulle kunna ha en 

högre kompetens inom området än eleven själv eller att klasskamraten föreslår en förbättring 

av texten som eleven tar till sig (Wiliam & Leahy 2015, s.25) samt att eleverna uppskattar 

återkoppling som inte kommer ifrån läraren.  

De elever som har svarat att det är bra med kamratbedömning eftersom att de leder till att 

eleverna får idéer ha svarat enligt följande: ”Att man kan få idéer och sedan utveckla sin text 

av någon idé sin kompis sa” samt ”Man ser hur andra tycker och får ta del av andras åsikter 

så att texten inte bara blir based on my own opinion. Då blir texten korrupt”. Detta är 

intressant i förhållande till Berggrens studie där resultatet visade att eleverna lånade idéer från 

varandra för att utveckla sina svar (Berggren 2013, s.108), vilket även är någonting som dessa 

elever uppger att dem gör. Det som skiljer sig åt är att Berggren har undersökt elever från 

årskurs 8, det vill säga elever i högstadiet och denna studie involverar elever ifrån 

mellanstadiet och det visar på likheter av uppfattningen av användningen av 

kamratbedömningen trots att årskurserna skiljer sig åt. Berggren menar att 

kamratbedömningen leder till att eleverna blir mer medvetna om textens syfte vilket är en 

intressant aspekt om detta även stämmer in på dessa elever. 

Eleverna som har svarat att det positiva med kamratbedömningen är att klasskamraterna är 

ärliga har svarat enligt följande: ”Då är det oftast helt ärliga eftersom att kompisen inte har 

skrivit texten och hen har lättare att ge feedback” detta indikerar på att eleverna känner en 

trygghet med att klasskamraten ger en ärlig återkoppling på deras arbeten eftersom att eleven 

som bedömer texten inte har skrivit den.  

Elever som har svarat att det är positivt med kamratbedömning eftersom att återkopplingen är 

snällare har svarat enligt följande: ”De är snällare” det som är intressant är att dessa elever 

tycker att klasskompisarnas bedömning är snällare än lärarens återkoppling.  

De elever som har svarat att det är bra eftersom klasskamraterna kollar så att allt är med har 

svarat enligt följande: ”Det är bra för då vet man vad hen tycker och om man har med allt 

man behöver med texten” är intressant eftersom att svaret indikerar på att eleverna har använt 

sig av stöd i kamratbedömningen. Detta svar indikerat på att eleverna har använt sig av 
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checklistor eller matriser för att kolla av så att det som ska vara med i den skriftliga uppgiften 

finns med i texten (Wiliam 2013, s 154). Detta är i enlighet med syftet med 

kamratbedömningen där det finns verktyg så som checklistor eller matriser som kan användas 

för att aktivera eleverna som resurser för varandra. 

Elever som har svarat att det positiva med kamratbedömningen är att de lär sig har svarat 

enligt följande: ”Man lär sig” och ”Man får någon annans åsikt och då lär man sig” är 

intressanta eftersom att det indikerar på att genom kamratbedömningen så aktiveras 

klasskamraterna att fungera som resurser för varandra och på så sätt utvecklas den enskilda 

eleven och lärandet förs framåt (Wiliam & Leahy 2015, s.25).  

 

8.3.2 Kompisarna är för snälla 

 

Sammanställning av enkätfråga 6 

Åtta elever i årskurs 5 har svarat att det dåliga med kamratbedömning är att lärare gör 

återkopplingen bättre, 23 elever har sammanlagt svarat att det är dåligt eftersom att 

återkopplingen sägs på ett elakt sätt, 12 elever i årskurs 5 och 11 elever i årskurs 6 har svarat 

detta. 24 elever har svarat att kamratbedömningen är dålig eftersom att klasskamraterna är för 

snälla, 10 elever i årskurs 5 och 14 elever i årskurs 6 har svarat detta. Två elever i årskurs 5 

har svarat att det dåliga är att klasskamraterna inte är noggranna och tre elever har svarat att 
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de inte vet vad som är dåligt med kamratbedömning, två elever i årskurs 5 och en elev i 

årskurs 6.  

Eleverna som har svarat att det dåliga med kamratbedömning är att klasskamraterna inte har 

samma kunskap som den undervisande läraren har svarat på följande sätt: ”Hen kanske tror 

att läraren kan göra saken bättre” och ”Den har inte lika mycket kunskap som en lärare och 

kan bedöma fel”. Det som är intressant med dessa elevsvar är att kamraternas kunskap inte 

leder till att lärandet förs framåt vilket i enlighet med Wiliam är syftet med 

kamratbedömningen. Detta är även intressant i förhållande till Cowies studie där det visade 

sig att eleverna tyckte att återkopplingen är ett läraransvar vilket även dessa elever indikerar 

på att återkopplingen görs bäst av läraren. 

Majoriteten av elevsvaren visar det finns en rädsla med kamratbedömning som beror på att 

eleverna är rädda för att få taskiga kommentarer på sin skriftliga text har svarat på följande 

sätt: ”De kanske säger återkopplingen på ett taskigt sätt”. Detta är intressant eftersom att 

syftet med kamratbedömning är att eleverna ska hjälpa varandra att komma framåt i sitt 

lärande. Det som vidare är intressant att lyfta fram är om denna rädsla för att få elaka 

kommentarer på sin skriftliga text beror på vilken klasskamrat som ger återkopplingen. Vidare 

är det intressant att elever som har svarat på följande sätt kommer ifrån både årskurs 5 och 

årskurs 6 och detta skulle kunna indikera på problem i den sociala sammansättningen som 

gjorts vid kamratbedömningen.  

De elever som har svarat att klasskamraterna säger att texten är bra men att den inte är det har 

svarat enligt följande: ”Den kanske har fel och bara säger att det är bra men det kanske inte 

är de”, ”De kanske säger att din text är bra för att inte göra dig ledsen”, ”Skriver bara att 

det där var bra men inte varför. De är också inte 100 % säker på vad som är rätt och fel” och 

”Om sin kompis bedömer att det inte är bra för att man säger bara snälla saker för att man 

inte vågar säga någonting dåligt”. Det som är intressant är att det är elever i både årskurs 5 

och i årskurs 6 som har svarat enligt följande ovan. Det intressanta är att dessa elever har 

uppmärksammat att de får snälla kommentarer på sina texter istället för att de får återkoppling 

som för deras lärande framåt.  

De elever som har svarat att det dåliga med kamratbedömningen är att klasskamraterna inte är 

noggranna har svarat enligt följande: ”Det finns många personer som tycker att skolan är 

tråkig, de är inte så noggranna”. Det intressanta med dessa elevsvar är att de visar en 

betydelse av den miljö och sociala samspel som äger rum vid kamratbedömningen som 
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viktiga faktorer för att kamratbedömningen ska ses som positiv och inte negativ. Eftersom att 

människor handlar i direkt eller indirekt kontakt med andra människor är detta intressant 

eftersom att det i detta möte som människan resonerar och tolkar varandra som sedan ska 

användas som resurser för att förstå och kommunicera framtida situationer (Säljö 2000, s.105) 

inte visar sig finnas just vid denna kamratbedömning hos dessa elever från årskurs 5.  

De elever som har svarat att de inte vet vad som är dåligt med kamratbedömning är intressant 

eftersom om det handlar om att eleverna under detta tillfälle inte kom på några negativa 

aspekter med kamratbedömningen eller om dessa elever inte ser några negativa sidor med att 

få återkoppling av sina klasskamrater.  

8.3.3 Jag lär mig att skriva texten bättre med hjälp av kamratbedömning 

 

Sammanställning av enkätfråga 7 

30 elever har sammanlagt i årskurs 5 och i årskurs 6 svarat att de lär sig att skriva den 

skriftliga texten bättre efter återkoppling från en klasskamrat, åtta elever i årskurs 5 och 22 

elever i årskurs 6. 20 elever har sammanlagt svarat att de inte lär sig att skriva texten bättre, 

16 elever i årskurs 5 och 4 elever i årskurs 6. Tio elever har sammanlagt svarat att de inte vet 

om de lär sig att skriva texten bättre, nio elever i årskurs 5 och en elev i årskurs 6.  

Det som är intressant med elevsvaren är att när eleverna tittas på utifrån en majoritet så visar 

det att eleverna uppger att de lär sig att skriva sin text bättre efter kamratbedömning men när 
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eleverna tittas på årskursvis så visar det att det endast är majoriteten av eleverna i årskurs 6 

som uppger detta och att majoriteten av eleverna i årskurs 5 inte tycker att 

kamratbedömningen leder till att de skriver texten bättre, vilket är intressant. Detta kan 

möjligtvis bero på att samspelet sinsemellan eleverna (Säljö 2000, s.105) fungerar bättre i 

årskurs 6 än i årskurs 5. Det skulle även kunna bero på att eleverna i årskurs 6 har arbetat 

längre med kamratbedömningen eftersom att de skiljer sig ett år mellan årskurserna och därav 

så har dessa elever mer kunskap om hur kamratbedömningen ska användas för att de ska 

kunna komma längre i sin skrivprocess. Det ges ingen vidare förklaring från eleverna, men 

det är ändå en intressant aspekt att lyfta fram. 

9. Slutdiskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka elevers uppfattning av delar av den formativa 

bedömningen i ämnet svenska vid skriftliga uppgifter. Det är inte säkert att elever tar del av 

den återkoppling som ges till dem visar tidigare forskning (Wiliam 2013, s.87) och i det 

komplexa samhället spelar skolans kommunikativa praktiker en avgörande roll för de sociala 

och kognitiva utvecklingarna hos eleverna (Säljö 2000, s. 123).  

Utifrån analys och diskussionsavsnittet i denna studie så belyser ett flertal elever i både 

årskurs 5 och i årskurs 6 att återkoppling från läraren är någonting som uppfattas som positivt 

och att majoriteten av eleverna som mottar återkopplingen ändrar sin skriftliga text efter 

återkopplingen.   

Elevernas uppfattning av självbedömningen i årskurserna är att den både är positivt och 

negativt. Positivt i den bemärkelsen att självbedömningen leder till att eleverna får träna på 

sina grammatiska kunskaper, lära sig av sina misstag, sätta betyg, slipper elaka kommentarer 

från klasskamrater och att fel i texten uppmärksammas. De negativa aspekter är att eleverna 

tror att de har skrivit rätt men att det är fel, de får sämre självförtroende, elever saknar 

grammatiska kunskaper, missar viktiga delar som ska ingå i texten och att de saknar beröm 

från andra. Det intressanta som lyfts fram i denna studie är att analysen visar att det både finns 

positiva och negativa aspekter av självbedömningen. Om de negativa aspekterna arbetas med i 

klassrummet kan det troligtvis leda till att fler elever gynnas i sitt lärande genom 

självbedömningen, vilket är syftet med denna nyckelstrategi i den formativa bedömningen, att 

aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande (Wiliam & Leahy 2015, s.25). 
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Elevernas uppfattning av kamratbedömningen är att den både har positiv och negativ inslag. 

Det positiva är att klasskamraten själv har gjort uppgiften, det är någon annan än läraren som 

rättar, respons ges, klasskamraten ser elevens fel, idéer skapas, klasskompisarna är ärliga och 

snällare samt kollar av så att allting är med och även att eleverna lär sig att skriva texten 

bättre. 

Majoriteten av elever i årskurs 6 uppger att de lär sig skriva sin text bättre efter 

kamratbedömningen och majoriteten av elever i årskurs 5 tycker att de inte lär sig att skriva 

texten bättre efter kamratbedömningen. Detta är intressant eftersom att det kan bero på att 

eleverna i årskurs 6 har mer erfarenheter av kamratbedömningen och således vet hur 

kamratbedömningen ska användas som stöd för elevens lärande vilken denna nyckelstrategi 

handlar om, att aktivera eleverna att blir läranderesurser för varandra, och att dessa kunskaper 

om kamratbedömningen saknas i årskurs 5 vilket kan beror på att eleverna befinner sig i olika 

utvecklingsstadier och att dessa elever är i behov av mer stöttning och handledning i 

kamratbedömningen för att det ska gynna deras lärande.    

Om elevernas uppfattning angående nyckelstrategierna synliggörs i undervisningen skulle det 

kunna leda till att dessa delar i den formativa bedömningen gynnade fler elever i deras 

lärandeprocess. Det visar sig hos elever att det finns en rädsla att motta kamratbedömningen 

eftersom den har innehållit elaka kommentarer, vilket skulle kunna arbetas med i klassrummet 

med att synliggöra syftet med kamratbedömning som handlar om att föreslå en förbättring av 

elevens arbete och inte om att döma det.  

Återkoppling från läraren uppfattas som positivt och eleverna bearbetar sina skriftliga texter 

efteråt. Självbedömningen uppfattas av eleverna som delvis svår att genomföra och dels att 

läraren gör återkopplingen bättre. Om eleverna skulle få hjälp att samordna sina kognitiva 

resurser skulle det kunna leda till att skapa elever som är självständiga i sitt lärande. Som 

svensklärare eller som i mitt fall blivande svensklärare vore det gynnsamt om elevernas 

uppfattning togs i beaktning i undervisningen och det skulle troligtvis leda till att dessa delar i 

den formativa bedömningen gynnar fler elever samt att en del av de negativa aspekterna på så 

vis skulle kunna omvandlas till positiva aspekter.  

10. Vidare forskning  

Vidare vore det intressant att utveckla denna studie med att involvera årskurs 4 och på så sätt 

jämföra elevernas uppfattning och se om de stämmer överens eller om det uppkommer 
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olikheter. Det vore även intressant att göra denna studie på en större population av elever som 

går i mellanstadiet och se om resultatet i denna studie speglar sig över en större mängd.  
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Bilaga 1 

Hej! 

Medverkan i enkätundersökning - gäller årskurs 6 

Mitt namn är Emelie Ebersköld och jag studerar vid Södertörns högskola till lärare för årskurs 

4-6. Under sista året på högskolan ingår det att skriva ett självständigt arbete vilket jag för 

tillfället arbetar med.  

Syftet med studien är att undersöka elevers uppfattning av delar i den formativ bedömning i 

ämnet svenska vid skriftliga uppgifter.  

 

Uppsatsen följer forskningsetiska principer. Det innebär att alla enkäter kommer att användas 

i syfte till min uppsats och alla som deltar kommer att anonymiserad i både bearbetningen av 

enkäterna och i uppsatsen.  

Vid genomförande av enkätundersökningar med barn i grundskolans ålder så behövs det ett 

samtycke från vårdnadshavaren, vilket ni ger genom att skriva under i slutat av sidan eller 

bekräfta medverkan genom min mejladress som nämns längre ned.  

 

Det är frivilligt att medverka i enkätundersökningen och eleven kan avbryta sin medverkan 

när som helst.  

Enkätundersökningen kommer att äga rum under V.15-16. 

 

Jag låter härmed elev:    att delta i undersökning. 

 

(Underskrift från vårdnadshavare) 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Emelie Ebersköld 

XX.XX@student.sh.se 

Det går bra att ta kontakt med mig via mejladressen för att bekräfta elevens medverkan eller 

om ni har några funderingar gällande enkätundersökningen. Annars kan detta papper ges till 

eleven som i sin tur ger denna till sin klasslärare. 
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Bilaga 2  

 

Det här är en enkätundersökning som handlar om den senaste skrivuppgiften som du 

gjorde i svenska. Det är sju frågor du ska svara på. Det är en framsida och en baksida. 

Du kan när som helst sluta att svara på frågorna. Lämna in till din lärare när du är klar. 

Skriv vilken årskurs du går i:  

1. Tycker du att lär dig att skriva texten bättre när du får kommentarer på vad som är bra 

och vad du behöver utveckla i texten från din lärare?  

      

                Ja   Nej          Vet inte 

2. Har du ändrat din text efter att du har fått kommentarer på den av din lärare?  

              J 

              Ja                Nej             Vet inte    

3. Vad tycker du är bra med att bedöma din egen text?  

Svar:  

4. Vad tycker du är dåligt med att bedöma din egen text? 

Svar:  

5. Vad tycker du är bra med att få kommentarer på din text av en klasskompis?  

Svar: 

6. Vad tycker du är dåligt med att få kommentarer på din text av en klasskompis?  

Svar: 

7. Tycker du att du lär dig att skriva texten bättre när du har fått kommentarer av en 

klasskompis på texten?  

 

 

               Ja  Nej           Vet inte 
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Bilaga 3 

Instruktionen för skrivuppgiften Huset som eleverna i årskurs 6 har gjort när de svarade på 

enkätfrågorna. 

 

Kapitel 2-5   Personbeskrivningar 

Nu är det dags att börja med personbeskrivningar, det vill säga presentera vem/vilka som bor 

vid de olika fönsterna. 

Arbeta på följande sätt med alla de fyra fönsterna, ett fönster för varje kapitel (2, 3, 4 och 5) 

Arbetsgång 

1. Nu ska du börja med ditt utkast. Se till att du får med följande förutsättningar: 

 Ge personen ett namn 

 Ge personen en ungefärlig ålder 

 Ge personen ett yrke eller sysselsättning 

 Ge personen intressen/glädjeämnen 

 Ge personen någon egenskap 

 Ge personen ett bekymmer eller problem 

 Berätta något om hur det ser ut i lägenheten 

 Berätta om hur personen känner sig just nu 

Se till att få respons på din text. 

Renskriv din text. 
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Bilaga 4 

Instruktionen för skrivuppgiften En avslöjande hemlighet som eleverna i årskurs 5 har gjort 

när de svarade på enkätfrågorna. 

På religionen har du läst om Påskmåltiden och vad som hände där när Judas förrådde Jesus. I 

boken Alex Dogboy har du läst hur Lupe varnar Alex och pojkarna för att de inte ska bli 

lurade av George. När hon gör det sviker hon sin arbetsgivare… 

Nu ska du skriva en berättelse där du eller någon annan har avslöjat en hemlighet. 

Berättelsen behöver inte vara sann. 

 När hände det? Använd tidsord 

 Var utspelar sig berättelsen? Gör en miljöbeskrivning. 

 Vilka är med? Gör personbeskrivningar. 

 Vad fick det för konsekvenser att hemligheten blev avslöjad?  

Planera berättelsen i punktform eller med hjälp av en tankekarta här nedanför: (10 min) 

Nu kan du hämta din dator och börja skriva: (50 min)  

(Times New Roman, radavstånd 1,5) 

1. Rubrik. Den avslöjade hemligheten (Teckenstorlek 24) 

2. Hoppa ner en rad. Skriv en inledning på din berättelse. Teckenstorlek 12 

3. Skriv din berättelse Den avslöjade hemligheten 

4. Avsluta berättelsen. 

5. Läs igenom noga. Rätta och komplettera. (15 min)   

6. Kamratbedömning: (15 min) Använd mallen 

7. Förbättra din text utifrån din kamrats bedömning 

8. Visa mig 

9. Dela med mig   

Efterarbete:  

Vad var svårt? 

Vad ska jag tänka på till nästa gång? 

Hur kan jag arbeta vidare med mina idéer som jag inte hann få med. 
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